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Tol Ulijn leedweien bleef deze Studie langer in de jwn, d(in oursinon-

kelijk mijn voornemen luas. Een tijdelijke onyesteld/ieid , die mij /tel

gebruik der rechterhand benam en dii.s (dien .schri/telijk-en arbeid onmof/elijk

maakte, was hiervan oorzaak. Met die da/jen van werkeloosheid in de

archiefkamer door te brengen, heb ik getracht dit uitstel in lijd door

meerdere grondigheid van onderzoek te vergoeden.

Ten overvloede zij hier nog bijgevoegd, dat ik niet dan hoog noode

tegen Dr. Van Toorenenbergen de pen opnam. Persoonlijke betrekking en

herinnering van vroegere welwillendheid maakte mij dit al even pijnlijk als

de achting, die ik voor zijn wetenschappelijke verdiensten koester. Al

wist ik sinds lang dan ook, dat Dr. Van Toorenenbergens inzicht inde

Dordtsche periode niet wel verdedigbaar was, en al had ik dit op de

Predikantenvereeniging van '70 reeds onverholen idtgesproken, toch heb ik

mij steeds gewacht o)n publiekelijk deze leemte in zijn verre van aüedaagsche

studiën aan te toonen. Er bestond, zoo meende ik, geen reden, om den

man van positie en jaren deze verdrietelijkheid aan te doen , tenzij hij er

zelf toe dwong.

En nu hij mij dan geen andere keus liet, en ik dus tegen wil en

dank mij genoodzaakt zag , te toonen dat ik voor de ongeschonden eere van

een oiij heilig beginsel, moet het, des noods zelfs mijn ongeveinsde achting

voor dezen broeder kan laten wijken, heb ik mij dan ten minste toch

beijverd, mijn geëerden tegenstander niet anders te bejegenen, dan ik mij

,

was ik de aanvaller geweest, zelf het verweer zijnerzijds zou wenschen,

d. w. z. )) streng wetenschappelijk en zonder beleedigend sparen gracieus!"

den Hmig, Ai>iil 1871). K.
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DE AANVAL.

Polyaiuler, Walaeus, Thysius en Rivet, die, in de periode vlak na de

Dordtsche Svnode, de Leidsche catlieders in de godgeleerdheid bezett'en,

waren mannen, over wie zeer onderscheidenlijk geoordeeld is.

Vondel noemt ze: //Vier ezels zotter dan de zotheid, die wel aan de

blauwe steen, maar niet van de leuterkei gesneden waren", en ontziet zich

niet de Staten van Holland tot hun afzetting aan te prikkelen, in dit ver

van fraaie tetrastichon .-

„'t Is best die boeven af te dankeu,

Zij grijpen naar der Staten staf,

Best maakt m' er verheiisilrijvcrs af-,

Gemest met spoeling en met draf." 1)

En met dit oordeel van Roomschen kant rijmt tamelijk wel de opinie

der Remonstranten in hun Nulliteyten^ waar letterlijk te lezen staat:

iiPolyander met zijn heymelicke, achterbacsche, redelooze bitterheyt, baetsoec-

kerie ende albestiericheyt; Walaeus met zijn openbare ende notoire scheur-

ziecte; en Thysms met zijn onwetende oubeschaemtheyt." ^)

Toch valt hieruit nog bijster weinig over de wezenlijke beteekeuis van

dit viertal theologen op te maken, overmits de Remonstranten hen tot duch-

tige wederpartij ders hadden, en de Roomschen, in het begin der zeventiende

1) „7> Bocrcncalechixmus. Gesprek tusschen boer en student." Ed. Roelants,

Schiedam, I p. tiGS. Het doelt op de quaestie van den schutterseed, waarbij men het

advies der Leidsche faculteit bad ingeroepen.

2) DwiNGLO, De. NuUiteijten des Nalionalen Sy)iodi. Enchuizen, 16'22. p. 67.
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eeuw, bij het Armiuianisme zoo volop wol sponnen, dat tijdens Arniinius'

professoraat geen Gereformeerde boeken te Leiden schier meer aan de

studenten te verkoopen waren, en daarentegen de exegetische geschriften der

Jesuïeten uitnemend aftrek vonden; ^) te Wecsp b. v. bijna geheel de

Magistratuur nog in 1622 paepsch was ; ~) ja, inde kerk zelve het bederf

reeds weer derwijs insloop, dat men te Gouda een nieuw Catechismus-opstel

invoerde, en een predikant in den ring van Delft zelfs ongemerkt den Heidel-

berger door den Eoomschen Catechismus van Petrus Canisius zocht te ver-

vangen. ^)

Althans gunstiger; zonder daarom nog warm voor hen te worden ; oordeelt

dan ook Dr. J. J. van Toorenenbergen, die, nog onlangs, soberlijk, maar toch

met klem van hen sclireef: //De professoren te Leiden in 1620 waren

mannen, die eenigen eerbied vaii het nageslacht verdienen !" ^) Een dunk

die nog wel aanmerkelijk blijft beneden den bezielden lof en den innigen

dank, waarmee de Gereformeerden dusver de nagedachtenis van dit schit-

terend viertal in eere hielden, maar die toch van ie edele waardeering ge-

tuigt, om zonder tegenspraak, in strijd met de historie, nu voorts door

dezen zelfden Dr. Van Toorenenbergen hun naam aan een streven te laten

verbinden, dat door geheel hun bedrijf en verschijning, door hun woord

en levensopvatting weersproken wordt.

En toch, dit is geschied.

Toen namelijk in het laatst des vorigen jaars door de // Vereeniging

voor Hooger Ondenoijs op Gerejormeerden gro)idslag^\ in artikel 2 van

haar Statuten was geschreven, /ydat ze het onderwijs in de H. Godge-

leerdheid wenschte te doen rusten op de drie formulieren van eeuig-

heid, gelijk die in don jare 1619 door de Synode-nationaal van Dordrecht

zijn vastgesteld, in maniere als door gemelde Synode blijkens haar eigen han-

delingen en haar acten het gezag van deze formulieren is bedoeld'^ heeft

Dr. J. J. van Toorenenbergen zich ongevraagd gedrongen gevoeld, tegen

deze bepaling op te treden, en tegen haar het onder Gereformeerden wei-

bevestigd gezag opgeroepen van bovengenoemde hoogleeraren.

Zijn redebeleid bij dezen aanval was als volgt

:

De Synode van 1619 heeft een onderteekeniiigsacte opgesteld, die door de

Theologische professoren ten blijke van hunne instemming met de formu-

lieren van eenigheid moest onderschreven worden. Tot oiiderschrijving van

1) Synodaal Archief, VI. 1.

2) 7?eso/. Strtlcn Holt. 5 Jan. 162tJ, fol. 617.

'S) Zie over den invloed van dezen Catechismus ook Acta Syn. Bel/. A>. InHl.

Art. 56. Fol. 67. Kopie KijksarL-hief', lüO n en b.

4) Stemmen v. W. en Vr. 1878. Dec. Geref. Brieven, p. 640.
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deze acte zijn Walaeus, Polyantlcr, Thysius en Hivet iiitiisschcn niet over-

gegaan, maar wel hebben /e een door hen/elven opgestelde acte ondertee-

kend. En overmits uu op de xvel door hen oiiderschrevene acte een sclirocf

minder zit dan op de acte, die ze niet onderschreven, zoo waant Dr. Van
Toorenenbergen hieruit op te mogen maken, dat zij de Dordt.sclie onder-

teekeningsformule niet genoeg eenvoudig, niet eerlijk en niet ruim vonden
;

en dat ze derhalve uit dien hoofde de kortere acte, als icél eenvoudig,

wél eerlijk en loél ruim, met hun naam onderteekeuden.

Dat dit werkelijk Dr. Van Tooreuenbergens bedoeling was kan niet beter

blijken dan uit de overschrijving van zijn eigen woorden :

Daarin „steekt een beginsel", zegt de Heraut. Gewis. Ilct beginsel namelijk vnn
eenc onderwerping aan ecne Muttonaire leervourstclUufj, zooals die met ,,do Gerefor-
meerde beginselen" moeielijk te vereenigen schijnt. Het aangehaalde artikel spreekt

van „do bedoelingen der Synode van Dordreclit", edoch, daar wij niet naar geheime
Synodale Acten, die ons onbekend hadden kunnen blijven, maar alleen naar de open-
bare handelingen der Vergadering worden verwezen, zoo moeten wij aannemen, dat

ook nu nog in de Amsterdamsche faculteit ieder hoogleeraar zal hebben te verklaren,

y,i)i r/ocde consciènfit' voor God te gevoelen en te gelooven, dat alle Articulen en
Stukken der Leer'' in de Formulieren ^in alles met Gods Woord overeenkomen," en
dat hem verboden zal zijn „tegen de Leere der drie formulieren verscheydene con-

sideratiën ofte gevoelens voor te stellen, opentlijk noch heymelick." Vanzelf vervalt,

dat hij daarop eerst het hrt (locilialdeti vau </(.' Aw/ivVy'Av oco'Am/zal moeten verkrijgen!

De professoren te Leiden in 1620 waren mannen, die eenigen eerbied van het

nageslacht verdienen : Johannes Poiyander, Andreas Rivet, Antonius "Walaeus, Antonius

Thysius. Zij hebben geen vvijhcid gevonden en ook niet van Curatoren kunnen ver-

krijgen, om de door de Synode geëischte verbintenis te onderteekenen, maar hebben
zich bepaald tot eene onderteekening van de verklaring, dat zij „de leer, in de ge-

noemde Schriften vervat, als rechtzinnig en met de Heilige Schrift overeenstemmende
erkenden en haar daarom wilden leeren en verdedigen." Deze verklaring is sedert

dien tijd in de Leidsche faculteit steeds gevorderd van de in haar optredende hoog-

leerarcn: de verbintenis, door de Synode opgelegd, is daar nooit aangenomen. De
reden was deze: daar de hoogleerareu geen zitting hadden in de Provinciale Synode,

aan welke zij zich moesten onderwer])on, achtten de genoemde achtbare mannen, in

overeenstemming met Curatoren, den band, waaraan zij gelegd werden, onbetamelijk.

Doch dit daargelaten, verzuime men niet op te merken, dat inderdaad bij de Leidsche

faculteit het door de Synode „blijkens hare acte" bepaalde werd vervangen iliM^r eene

eenvoudige, eerlijke en ruimere verklaring. Daarin steekt ook een beoinsei.. •)

Immers, dat Poiyander, Walaeus, Thysius en Rivet de Dordtschc formule

metterdaad terzijlegden en een andere acte teekenden, is een feit, da f

niemaud aan Dr. Van Tooreneiibergen betwist ; en het punt in geschil, waarop

het aankomt, is dus alleen maar: of zij de Dordtsehe formule ongeteckend

lieten, overmits hun consciëntie hen, ter wille van den inhoud, het ondertee-

kenen er van verbood, of wel overmits ze dit om bijoorzaken niet mochten.

1) Stemmen v. \V. en Vv., 1878, p. 639.
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Dat ze niet teekeiideü, staat vast. Maar uu kau dit y/if^-teekeueu ófj

veroorzaakt zijn doordieu ze zelven, om des 6^(/inseZs wille, op die formule tegen

;

hadden, óf ook doordien zij, hoewel er zelven mede instemmend, van onder-

teekeniug weerhouden werden door bijredenen of door een macht buiten hen.
j

Weigerden ze, overmits hun consciëntie hen verbood, onder zulk een for-

^

mule hun naam te zetten, natuurlijk dan staat het hiermee vast, dat zei

feitelijk het standpunt hebbeu afgekeurd, dat in de Dordtsche acte wordt

i

ingenomen, en dus ook met goed recht door Dr. Van Toorenenbergen mochten '

geciteerd worden als autoriteiten door wie dat standpunt werd bestreden.

Bleek het daarentegen, dat ze, noch tegen de formule zelve noch tegen'

het daarin tot uitdrukking gekomen standpunt, persoonlijk bezwaar hadden,

"

maar b. v. van hun suj)erieuren last ontvingen, om de ouderteekening te weigeren,
'

dan zou een beroep op hun naam ter bestrijding van dit standpunt blijkbaar
i

niets minder dan een ongeoorloofd reconstrueeren der historie zijn, waartegen ;

verweer plicht is voor wie dat bestreden standpunt in beginsel aanvaardt.

!

Dat nu metterdaad Dr. Van Toorenenbergen niet gemeend noch bedoeld heeft i

te schrijven: //Ze Aveigerden te teekenen, wijl ze niet mochten'; maar weli

terdege: //Ze weigerden te teekenen wijl ze zelven teekenen voor ongeoorloofd
*

hielden'^ spreekt zich op ondubbelzinnige wijs uit in zijn zeer duidelijke
|

woorden: „Zij hebben geen vrijheid gevonden en ook niet van Curatoren'

kunnen verkrijgen, om de door de Synode geëischte verbintenis te onder-

-

teekenen." Immers //geen vrijlieid tot iets vinden/' beteekent in onze goede
j

volkstaal en kan niets anders beteekenen, dan : „Geen vrijheid vinden in

zijn overtuiging, in zijn plichtsbesef of in zijn consciëntie^'. Blijkt sterker

nog uit de, door Dr. Van Toorenenbergen zelf gecursiveerde, viroorden, dat

de wél door hen geteekende formule n eenvoudig, eerlijk en ruim" was

;

door welke tegenstelling de niet-geteekende acte noodzakelijk als in der*

professoren oordeel 7iiet eenvoudig, niet eerlijk en niet ruim gequalificeerd

wordt. Blijkt niet minder uit zijn beweren, dat in de weigering dezer pro-

fessoren //een beginsel steekt", waarmee hij zich van harte homogeen ver-;

klaart, en dat hij in toepassing op zichzelven met de woorden inleidt :
j

,/ Voldoet dit (het door hen kwansuis bestreden standpunt) aan den eisch van

i

onze consciêntieT' ^) En blijkt ten slotte op de overtuigendste wijze uit geheel!

de opzetting van deze polemiek, overmits Dr. Van Toorenenbergen, bijaldien •

hij de oorzaak der weigering niet bij de professoren zelven had gezocht, i

maar bij de Staten, dan ook tegenover Dordt de autoriteit van die Staten, en niet:

het gezag van deze professoren had moeten inroepen. i

1) Stemmen v. W. en V>., 1. c. 638.
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Hiermee echter zou de geleerde onderzoeker zijn doel volslagen gemist hebben.

Immers het was er hem om te doen^ om aan te tponen, dat dit //eenvoudige,

eerlijke, ruime standpunt" (t. w. het standpunt dat hij zelf inneemt) zui-

verder Gereformeerd was dan het i/mln eenvoudige, m?n eerlijke en min

ruime", dat in navolging van Dordt door mijne vrienden en mij wordt inge-

nomen. Daarvoor kwam het er dus op aan, autoriteiten van ongerept-Gerefor-

meerden naam tegenover Dordt, en onder het schild van Dordt, tegenover

ons te kunnen stellen. En wijl nu de Staten van Holland en West-Friesland

voor zulk een Gereformeerden leendienst eiken titel misten ; maar het vier-

tal van Polyander, Walaeus, Thjsius en Rivet ruimschoots en te over eiken

titel hiervoor bezat; — zoo volgt hieruit dat Dr. Van Toorenenbergens aanval

slot noch zin zou liebben, indien men onderstellen ging, dat de oorzaak der

weigering door hem niet bij de professoren, maar bij de Staten, was gezocht.

Al viel er dan ook later bij Dr. Van Toorenenbergen zekere ken-

tering te dien opzichte waar te nemen, vast staat thans uit zijn eigen woor-

den, dat de door hem gestelde casuspositie wel terdege op het beweren

neerkomt : ,/Het viertal weigerde ter oorzake dat zij het standpunt der

Dordtsche onderteekeningsformule afkeurden.'^ ^)

Vooral het woordeke //eerlijk" is ten deze beslissend. Want vaii tweeën

één : óf het viertal oordeelde dat de Dordtsche formule ivcl eerlijk was,

óf wel het hield die voor on-, min of niet eerlijk.

In het eerste geval nu (dat ze h. i. wel eerlijk was), zou Dr. Van

T(Joreuenbergens qualiiicatie , om de kortere acte, als //de eerlijke", van de

Dordtsche, die dan óók eerlijk zou zijn, te onderscheiden, zichzeive ongerijmd

maken. Eu bij de tweede onderstelling (van haar mindere eerlijkheid,

naar het oordcel van Walaeus c. s.) zou het missen van den moed, om

als mannen van eer dan ook eigener autoriteit de onderteekening te

weigeren, een ook door Dr. Van Toorenenbergen niet bedoelde smet werpen

op hun zedelijk karakter.

Er is derhalve geen twijfel aan, of Dr. Van Toorenenbergen stelt in zijn

pleidooi het tweeërlei standpunt, dat onze kerk tegenover haar leer kan in-

nemen, t. w. het objectieve en het suhjediece, tegenover elkander ; omschrijft

dan het eerste min juist, //als ondertoerping aan een stationaire lecrvoorstel-

liitij" ; toont verder aan, dat de Gereformeerden zich te Dordt op dit objectieve

standpunt plaatsten en dat de huidendaagsche Gereformeerden dit nog doen

;

1) In de al- of niet subjectie aan de Prov. Synode kan liet in Dr. Viin Toorenen-

bergens redebeleid uiteraard nog minder schuilen. Dan toch ging elk punt ter

vergelijking met de nieuwe Universiteit giinsclieljjk voor licni te loor, waarvan hij

t(u!i zelf schrijft: „Vanzelf vr)-vtill dat liij hierop firf i/oiilaclili;! zal ,iiim'Ii')i verlirijiirn

van de kerkelijke overheid." Slrmmni v. W. e» Vr. p. (>:iS.
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maar om nu voorts zelf met beslistheid dit gewraakte standpunt te verwer-

pen; en, ten betooge dat deze verwerping geen „nieuwigheid" is, een

Polyander, Walaeus, Thysius en Rivet tot getuigen op te roepen, als die

reeds in de dagen van Dordt zelven, tot evengelijke verwerping overgingen.

Dat ik in deze aanduiding van het geschil ditmaal eenigszins nauwkeuriger

te werk ga, houde men mij ten goede. Want reeds op zichzelf is, zouder voor-

afgaande duidelijke uiteenzetting van het punt, waarover het geschil loopt, geen

voor den lezer helder betoog in zoo fijn geschil te leveren. Maar bovendien straalt

er in een later stuk van ür. Van Toorenenbergen, gelijk ik zei, reeds zeker

besef door van de mindere verdedigbaarheid der door hem ingenomen stelling,

waardoor de zaak zich nu licht verwarren kon, en waarmee ik toch niet moclit

rekenen, doordien er geen zweem of schijn van herroeping bij staat, en hét stuk

veeleer besloten wordt met een zeer nadrukkelijke handhaving van het eerst door

hem geschrevene, onder opzettelijke herhaling van dat ,/eeuvoudig, eerlijk en

ruim'\^) Te meer nu daar Dr. Van Toorenenbergen dit tweede stuk, blijkens

zijn eigen woorden, uitdrukkelijk schreef met het doel, nom den indruk van

zijn eerste stuk bij zijn kundige lezers door mijn tegenspraak, waarvan

ik z. i. wel reeds berouw zal hebben, niet te loor te laten gaan," ben ik dus

in mijn onbetwistbaar recht , door van deze bedekte zwenking geen notitie

te nemen, en het geschil met Dr. Van Toorenenbergen onder de oogen

te zien, in dien cenigen, principiëelen vorm, waarin het Dr. Van Toorenen-

bergens aanval wettigt; door heinzelven oorspronkelijk op het tapijt is ge-

bracht; en voor mij de inspanning van het verw^eer loont.

Bij dat verweer zal ik mij beijveren om ook in Dr. Van Toorenenbergens

oog mgn aanspraak op den naam van wetenschappelijk man, dien ik z. i.

^ywa, door mijn weerspreken van zijn oordeel, kwijt was, nu niet ganschelijk

te verliezen. -)

De dusver in deze quaestie gewisselde stukken staan in de Haarl. Courant

van 6 Januari, in De Heraut van 12 Januari, in de Haarl. Courant van

17 Januari en in De Heraut van den 19 dito. Men vindt ze, opdat de lezer

tot eigen oordeel in staat zij, liier achter afgedrukt. '') Dat ik thans den

strijd uit de bladen naar een vlugschrift overbreng, is wijl Dr. Van Toore-

nenbergen zich van de wti/ikundigen op de t/t^skundigen heeft beroepen,

en ik dit objectief historisch debat ook mijnerzijds nu wel eens aan het

oordeel van mannen als Fruin, Jorissen, Ac(pioy, VVijnne enz., die geen

godsdienstig weekblad als De Heraut lezen, onderwerpei^ wil.

1) Heraul van 10 Januari 187'.).

2) Zie Haarl. Courant vnn 16 Januari 1879.

3) Zie Bijlage D.
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HET VERWEER.

Wat mij alzoo te bewijzen valt, is: dal de hoogleeraren Walaeus, Po-
lyander, Thysius en Rivet de onderteekening der Dordtsche formule niet

geweigerd hehhen, uit hoofde zij het standpunt der Dordtsche Synode ten

deze afkeurden, maar om redenen die met dat standpunt niets te maken
hadden.

Strikt genomeu kan ik dit van Rivet niet even stellig bewijzen. Maar wijl de

vier professoren in geheel deze zaak „de commun accord" en collugialiter

gehandeld hebben, ja, zich opzettelijk verbonden, als faculteitsledcn „nooit

anders dan inel; aller medeweten en instemming te handelen", 'j zal mijn

bewijs, indien het ten opzichte van de drie overigen kan geleverd wor-

den, uiteraard ook voor Rivet volkomen afdoende zijn. En daar Walaeus,

blijkens zijn brieven, in geheel deze zaak als tolk en woordvoerder der

faculteit is opgetreden, ~) zal ik verder kortlieidshalve het viertal eenvoudig

aanduiden door : Walaeus e. s.

DE DEFINITIEVE STEMMK.

Als eerste verweermiddel hiervoor nu beroep ik mij op het feit: dat

Walaeus e. s. zelven, ols stemhebbende leden der Synode, zonder protest, tot

de opstelling en uitvaardiging der Dordtsche onderteekeningsformnle hebben

medegewerkt.

Dit reeds vroeger door mij aangevoerde feit traditie Dr. Van Tooreneuberwen

te ontzenuwen door de opmerking, dat de hoogleeraren op de Dordtsche

S\node //alleen een adviseerende stem hadden."

1) „Decreverunt et observaruiit continuo, neminem judicium de religionis contro-

versia, Ecclesiae regimine, sive casu conscientiae, seorsim, sed nonnisi una cuni collcgis

suis, daturum. Walaei vita, in Opo: Onniiu. p. '27*.

2) „Plerumque tarnen voluere Collegae, ut a AValaeo Horipta consignarentur, quod
ut in loquendo ita et in scribcndo maxime nervosus esset. " Ib. p. 31*.

Alsook bet schrijven van de faculteit aan de Zuid-llollandsche Synode in l*i'i;{

„noniine f'acultatis" door Ant. Walaeus gericht. Cl'. Zijn brieven. (>/i. Oimiid. p. 423,4.
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Hij schrijft desaangaande :

Nog heb ik iets te zeggen op mijn beweren, dat het formulier in kwestie niet

door de professoren Polyander, Thysius en Walaeus mede was vastgesteld. Ik bedoel

met dit beweren, dat zij geene concludeerende stem in de „approbatie" van het formu-

lier hebben gehad, terwijl van hunne adviezen in dezen niets bekend is. De professo-

ren in de Synode hadden in de kerkzaken slechts eene advisocreiulr stem. Dit blijkt

duidelijk b. v. in de behandeling van het voorstel tot eene nieuwe Bijbeloverzetting.

In de 7de zitting hebben zij na de buitenlandsche Godgeleerden, evenals dezen, hun

gevoelen over de noodzakelijkheid van het te ondernemen werk gezegd, en in de

8ste zitting is door de afgevaardigden der Nederlandsche kerken (Pastores et Se-

niores) geadviseerd en gestemd. In de '156ste zitting {Post-acta) zijn de artikelen van

de kerken-ordening in de substantie van alle de Gedeputeerden., Predikanten en Ouder-

lingen van iedere provincie „geapprobeerd". Dat zoo ook geschied is bij de „appro-

batie" van het formulier van onderteekening. meen ik te mogen aannemen. Doch

ik herhaal hier nog eens: de hoofdzaak, waarom het mij te doen is, is dat in IG^O

de professoren te Leiden het door de Synode van Dordrecht vastgestelde ondertee-

kenings-formulier hebben ter zijde gelegd en vervangen door eene „eenvoudige, eer-

lijke en ruimere verklaring. •)

Hiervan nu is, met Dr. Van Toorenenbergens welnemen, blijkens het

onwraakbaarst getuigenis der historie, vlak het omgekeerde waar.

Dr. Van Toorenenbergen beweert, dat de hoogleeraren te Dordt in de

kerkzaken slechts adviseerende, geen definitieve stem hadden.

Zie nu hier daarentegen, wat de documenten desaangaande melden :

1°. ,/Dat sy (namelijk de theologische professoren) in alle Synoden-Na-

tionaal sonder tegenspreken van eenighe kercke van de heeren Staten syu

gheëvoceert, om in de selve, neffens andere leden des Synodi, niet alleen

advijs maar ook definitieve stemme te hebbeu : so wel in de saecken der

Leere, als der ordre, ende van particuliere feyten, en wat tot de selve

Synode meer behoort." Aldus de Staten van Holland in 16.^3. ^)

2^. win synodis natioualibus pari plane cum caeteris suflVagii jure in-

tersunt professores." Aldus Walaeu.s zi'lf in 1623. •')

1) Heraut van 19 Januari 1879.

2) Walaei Opera, p. 423». Deze uitspraak komt voor in een Concept van

Correspondentie, dat op last der Staten van Ilollaiid ontworpen, en door de faculteit

aan de Synode van Zuid-Holland (1G23) is ingediend, liet staat ook afgedrukt in

Kerk. Arch. VII, p. 153. Classiek is in dit stuk nog in WIW het Rcmonstrantsche

beroep op de Politieke Kerkelijke Wetten (Art. 31) van 1.591, dat zich alleen door

zijn oorsprong uit den Statcnkring verklaren laat. liet is stellig niet van AValaeus. ('f. p.58.

3) Aldus schrijft Walaeus zelf: Opera oniiiia, p. 424, en wel in een verband,

waarin opzettelijk van de tegenstelling tusachen adviscorend en concludoorend

stemrecht sprako is. „De professoren stemmen in alles golijkop met de leden!"
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3°. Was reeds op het Haagsclie convent in 1607 expresselijk overeen-

gekomen, dat de lioogleeraren op de Synode «definitieve stemmen zouden

hebbeu." i)

En 4°. schrijft een geconfijt lid der Dordtsche Synode : „De sullVagio decisivo

Professorum in Synodo Dordracenu anno 1618, verissimum est quod dicitur." -)

Hiermee is de zaak natuurlijk uitgemaakt en beslist, en blijkt alzoo ten

duidelijkste, dat de geachte schrijver een hoogst zonderling anachronisme

beging, toen hij //de adviseerende stemmen der Theologische professoren/'

uit latere reglementen overbracht naar de Synode van Dordt.

Een vergissing, te onbegrijpelijker, wijl de kundige onderzoeker niet slechts

terloops dit gevoelen in zijn pleidooi inlaschte, maar er een hoofdpunt van

debat van maakte, dat hem bij mijzelf reeds //berouw'' deed veronderstellen,

en uit de details van de Dordtsche acten, gelijk hij zich inbeeldde, op af-

doende wijze door hem bewezen werd.

Hij meende namelijk in de Ada Synodalia, in het verbaal der 7^ en

8^ zitting, gelezen te hebben, dat de uitheemsche theologen en de pro-

fessoren wel advies over de Bijbelvertaling uitbrachten, maar dat alleen

de Synodale deputaten er over mochten stemmen.

Dit kon intusschen blijkens boveuaangehaalde documenten er niet staan,

en staat er dan ook niet.

Er staat, volkomen juist : 1°. dat men eerst geadviseerd heeft. En wel

eerst de theologi magnae Brittaniae; toen de professoren (Cl. D.D. professores

sententiam quoque suam prolixe exposuerunt) ; en daarna de provinciale

deputaten (Pastores et Seniores Ecclesiarum Belgicarum suam quoque ^^cutentiam

dixerunt). En 2°. dat men daarna gestemd heeft, zonder dat er, van wie wel

of wie niet gestemd hebben, ook maar eenige melding geschiedt (fuit consentien-

tibus omnium sutl'ragiis judicatum). Reeds de vertahng der Acten in den dus-

geuaamden // Vaderlandschcn Procureur' had Dr. Van Toorenenbergen dan

ook kunnen toonen, dat de bedoeling der Latijnsche woorden min juist

door hem was gevat. ^)

En schier nog oudoeltreftender is zijn beroep op de post-ada der

156^ zitting, waar wel zeker staat : dat de kerkorde van den jare 1586

in substantie i/doo^ alle de gedeputeerde predikanten en ouderlingen goed-

1) VOETIUS, Pol. Efd., Tom. IV. p. 197.

2) Ibid. Cf. De Moor, Cimimenl. u Marcli. V, 510. .,Daarovcr dat de professoren

te Dordt in alles gelijkop stemden, kan geen twijfel bestaan."

3) K'orte historie van de Syn. nat. door don Proc. van do vad. kerk, 177t). p. 13.

o
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gekeurd werd/' maar zoo dat deze op zichzelf bev^reemdende bijvoeging

kennelijk alleen werd ingelascht, om officieel te constateereu, dat geen

enkele provincie geopponeerd had. Immers, juist toen de post-acta uit werden

gegeven, tobden de kerkdijken bitter en bitter met de Staten van onder-

scheidene provinciën om de kerkorde geapprobeerd te krijgen. En wijl

men terecht vreesde, dat dit aan de legale sanctie dezer kerkorde later af-

breuk zou doen, poogde men daarom de provinciale Synoden althans in

moreelen zin te binden, en teekende deswege met opzet in de acteu

aan, dat f/alle synodale deputaten vóór hadden gesteend''.

Blijkbaar vormt Dr. Van Toorenenbergen zich dan ook van de mechaniek

der Dordtsche Synode een voorstelling, die door de historische gegevens weer-

sproken wordt en geheel in strijd is met de wijze van procedeeren, die

oudtijds in vergaderingen placht gevolgd te worden.

T. w. de Synode als zoodanig vormde een corpus (lichaam) met membra

(leden). ^) Waar nu dat corpus wettig zitting hield werd ,y Synode gehouden,"

en konden dus ter Synode ook anderen verschijnen ; maar die, als geen membra

zijnde en dus buiten het corpus staande, dan ook elk synodaal recht van

medebeslissing misten. Zoo verschenen ter Synode: 1°. de delegaten der

Hoog Mogende Heeren Staten Generaal, die geheel buiten het corpus Synodi

stonden, ') en dus wel eigener autoriteit decreten ^) uitvaardigden, maar

geen het minste zeggenschap hadden in de judicia Synodi (besluiten) , *)

ten opzichte waarvan zij zich met consilia (adviezen) ^) moesten vergenoegen
;

2^. de geciteerde Remonstranten; ^) en 3°. predikanten, doctoren of ge-

meenteleden, die der Synode iets wilden aanzeggen. ^)

Het corpus Synodi zelf was verdeeld in twee groepen : de Exteri (Uitheem-

sche) ^) en de Provinciales (Nederlandsche) '^) genoemd.

Elke dezer groepen bestond uit Collegia (Colleges) i°), waarvan de //Exteri"

er acht en de „Provinciales" er tien vormden.

Onder deze tien collegia der //Provinciales" nu behoorde ook het collegium

professorum Belgicorum, '^) die wel terdege als membra (leden),'-) en dus

stemhebbend, ook blijkens de acten, waren toegelaten.

Voor de wijze van stemmen was, gelijk mij uit de Resolutiën der

Hoog Mogende Heeren Staten-Generaal bleek, uitdrukkelijk, tegen den zin van

Holland in, bepaald, dat men stemmen zou in de bekejide orde van : eerst

2) Acin Synodi, p. 58.

4) AclK Si/)io(U, p. 19, 196, 290.

6) Acia Si/nodi, p. 16.

8) AcIa Si/uodi, p. 95, 301.

10) Adt( SipwiU, p. 240.

V2) AcIa Sijnodi, p. 23.

1)
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het Moderamen;!) dan de Exteri;2) eu daarna de Provinciales, '') met de

professoren voorop;^) en wel, niet hoofdelijk, maar als college, tenzij het

ondoenlijk bleek, het college als zoodanig tot een advies te doen komen. '')

Het denkbeeld oni iemand lid van een college te doen zijn en toch

van zijn stem te berooven, voorzooveel hij meê tot de deelen van het orga-

nisme behoort, is dan ook een innerlijke contradictie, tegen wier insluiping

eertijds nog een te gezond rechtsbesef bij onze vaderen waakte, en die

eerst later regel werd.

Ook op de particuliere Synoden kwamen wel deputaten voor de corres-

pondentie met andere Synoden, die slechts adviseerden, maar tot liet corpus

van zulk een Synode behoorden deze dan ook niet. ^)

Er is derhalve geen de minste (luaestie van, of ook toen, den 25 Mei 1618,

in de 175e zitting der Dordtsche Synode het onderteekeningsformulier voor

de Theologische professoren is vastgesteld, hebben de aanwezig zijnde

professoren het recht gehad, daartoe mede te werken, zoowel door het uit-

brengen van advies, als door definitieve stemming.

Dat nu voorts de heeren Walaeus, Polyander en Thysius metterdaad in deze

zitting aanwezig waren, en dus ook hebhen gestemd, weten we met zekerheid uit

deacten der Synode van Zuid-IIolland, die in 1623 te Brielle gehouden werd,

en waarin //goed gevonden is, conjunctim de professoren te vermanen, om

aan de goede intentie der Synodus (Nationalis) te voldoen, en niet langer

te weigeren het formulier, te7i overstaan zelfs van de professoi'en deccr

Provincie daar vastgesteld, te onderteekenen". '')

En mocht men, nog aarzelend, nader bescheid wenschen over de betce-

kenis in die dagen aan de woorden //ten overstaan van (praesentibus)"

gehecht, dan heeft men slechts bl. 301 van de Dordtsche acten op te slaan,

waar we lezen : //Hanc quoque esse 111. ü. D. Ordinum voluntatem, ut

conhsaio ... praesentibus Theologis exterisvelG^eretuY et examinaretur." ^) Een

1) Ada Sipiodi, p. 192, 196. 2) Acto S>ji><->'fi, p. 192, 19G.

3) Jcta Sipwdi, p. 192, 196, 81. 4) AcUi Synndi, p. 20, 01.

5) Bcftolutirii Stat. Gon. dd. 15 November 1618. Acta Si/nodi, p. 317.

6) Onderscheiding tusschen meestemmen over leerzixken en niet over kerkre<li-

telijke gesclüllon, wei-d wel in 1<)2'.» voorgesteld, als eenig overblijvende uitweg, maar

werd ook toon, zeer consequent, door de Synode te Sclioonboven in 1():!() verworpen.

Kopie Kijksarchief fol. 310 verso. Art. 2<S. Den voorslag vindt men Act. .Sjn. Goud.

1G29. fol. 294. Art. 75.

7) Kerk. Arch. Vil. 1.59. In de veel juister kopie, die bet Ilijksarcliicf bezit,

staat het woord „nationaal" er bij, en wordt met name op de Groninger professoren

gewezen, ah die i/rtcchriid haddoti zonder ci'»i(ji' difficiillcil. Fo. 152.

8) Ook wilden de Staten dat de Confessie ton overstaan van dr uHhecmschc

Tlieologen zou onderzocht worden.
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zinsneê, die nu niet beteekent, dat de Nederlandsche gedeputeerden het

alleen zouden doen en de uitheemsche bij het werk toezien, maar wel ter-

dege zeggen wil, dat de uitheemsche Theologen, //ten wier overstaan de

examinatie geschiedde", zeiven hieraan, en wel in de eerste plaats, zouden

meedoen. Gelijk bewezen wordt door wat er onmiddellijk in de Acta

Synodi op volgt: //(Jtque a singulis Synodi membris, tam Exteris

tam Provincialibus, libere declararetur, " ^) enz. Immers hieruit volgt, dat

ook het onderteekeningsformulier, hetwelk „presentibus professoribus huius

provinciae" is opgesteld en aangenomen, //tam a professoribus ipsis quam

a caeteris huiusce Synodi membris concepta fuit atque approbata." ^)

Is hiermee alzoo voldingend bewezen, dat de heeren Walaeus c. s. present

waren in de Synodale zitting, waarin de onderteekeningsformule is vast-

gesteld, ^) en niet slechts aan de discussie, maar ook aan de stemming

er over hebben deelgenomen, dan zou aan onzen geachten bestrijder ter

verdediging van zijn bedreigde stelling nog slechts ééne uitvlucht overblijven,

t. w. de gissing dat de jyrofessoren tegen hadden gestemd.

Ook dien laatsten uitweg echter zijn we verplicht hem af te snijden, en

dat wel op de volgende vijf gronden:

P. Overmits Walaeus c. s., meer nog dan Gomarus, de ziel, de tolk

en de theologische pleitbezorger der Synode waren, 4) is het reeds op zich-

zelf volstrekt onwaarschijnlijk, dat men in eene aangelegenheid, hén spe-

ciaal betreffende, tegen hun uitgedrukten wil, een zaak zou hebben door-

gezet, waarbij men voor de uitvoering geheel en al van hun vrijwillige

medewerking zou afhangen.

2°. In de Acta Synodi, zoomin in de geschrevene ^) als in de ge-

1) „Dat de uitheemsche evengoed als de Provinciale afgevaardigden zouden

meedoen !"

2) „Zoo door de hoogleeraren als door de overige leden ontworpen en aangeno-

men is."

3) Walaeus was uit Deu Haag, van zijn dienst bij Oldenbarnevelds uitgang,

reeds terug. Oldenbarneveld was den l^den Mei onthoofd. Deu 26sten Mei werd de

formule vastgesteld. En reeds den 13den was Walaeus naar Dordt teruggekeerd.

„In sequenti a supplicio die Walaeus Dordracum reversus est et usque ad May fincm

Synodi nogotiis vacavit. Walaci. Opera omnla vita ipsius. p. 26a. Reeds op Si Mei

vinden wc hem dan ook in de Posl-actn vermeld, zie AVilteus, p. 133; Thysius wordt

op 13 Mei genoemd, p. 110, en Polyauder op 24 Mei, p. 13(i.

4) Ook Bogerman eerde hem en koos hem in de vaste Commissie, die bij Boger-

man aan huis vooruit den gang der Synode regelde. Cf. Polyandri Oratio

fenebris. p. 2b.

5) Deze zijn expressehjk in hot Synodaal archief door mij nagezien.
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drukte, wordt ook maar met een enkel woordeke van professorale op-

positie ten deze melding gemaakt. Iets wat, indien er oppositie geweest

ware, niet zou kunnen ; daar de redactie en uitgave van deze Ada Sy-

nodi was opgedragen aan een Commissie van zeven leden, waarin én

Walaeus, én Polyander, én Thysius zelf persoonlijk zitting hadden, ^)

3°. In de uitvoerige polemiek, die over deze zaak gevoerd is, heeft men

zich van den kant der professoren nooit op eenig vroeger door hen ter

Synode ingediend verzet tegen deze formule beroepen.

4°. De Synode van Den Briel zou, als drangreden tot onderteekening,

niet hebben kunnen aanvoeren, dat de formule «praesentibus professoribus"

óp- en vastgesteld was, indien de professoren zich tegen de invoering hadden

verzet. Dit beroep der Brielsche Synode toch heeft alleen zin bij de onder-

stelling, dat de professoren vóór hadden gestemd, en is door de faculteit

niet weersproken.

5^^. Op de ter Synode gevoerde oppositie en verzwijging daarvan in de

Synodale acten, heeft men zich van Staatsche zij in deze quaestie wel ter-

dege beroepen.

„Hier valt nu alleen dispute, oft de professoren der Theologie oft eenighe uyt

haer gesonden, niet en behooren in de Synoden particulier te verschijnen, wacrvan

ooc dispute is gevallen in de leste Synode Nationael van Dordrecht, ende is hetselve

van den meesten deel des Synodi goet ghevonden: hoewel daer naer, deur de haes-

ticheyt, de acte met soa genernel ende dttdelick daer en van is fjhcsteU : waer van de

Praeses ende andere genoechsaem kennisse heeft." ^)

Blijkt hieruit alzoo dat men zeer wel er op bedacht was, om op grond

van ter Synode gevoerde oppositie tegen haar besluiten te reageeren; en

evenmin tegen een beroep van de Acta op de leden der Synode opzag
;

dan spreekt het toch wel vanzelf, dat geen man met gezonde zinnen ver-

zuimd zou hebbeu, om in weerwil van het zwijgen der Ada, desniettemin

van deze professorale oppositie, indien ze bestaan had, melding te maken;

wijl toch door dit snijdend argument eens voorgoed alle kracht van het

tegenbetoog gebroken ware geweest.

Een niet te berde brengen toch van zulk een argument, is in gevallen

als het onderhavige, een zoogoed als mathematisch beioijs van het nic

bestaan er van, zoodra kan aangetoond, gelijk door ons geschied is, dat

men er door de tegenpartij opmerkzaam op was gemaakt, en blijkens het

verhandelde in een ander punt, zelf op het hierin gelegen verweermiddel,

stel het had bestaan, verdacht was.

1) Niet oorspronkelijk, maar later ingekozcn, gelijk blijkt uit Walaeus, biographie.

2) Wai,AEI, Opera omnia, II, p. 4'23.
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Zoo heb ik dau , zoo streng en strikt mogelijk, bewezen: 1°. dat Wa-

laeus c. s. ook in deze zaak niet slechts recht van advies maar ook defini-

tieve stem hadden ; 2^. dat Walaeus c. s. toen de formule werd vastgesteld ter

Synodale zitting aanwezig waren; en 3°. dat door hen geen de minste

oppositie tegen de formule gevoerd is. Quod erat demoristrandum.

Zelfs zou ik, hoewel ik in dit opzicht niet verder dan een gissing kom,

het vermoeden durven wagen, dat niemand anders dan Walaeus zelf de

formule met eigen hand heeft opgesteld. ^)

En dat wel, overmits men de formule in extenso opnam onder zijn

brieven ; de „stylus nervosus" van Walaeus, gelijk zijn biograaf het

noemt, ^) uit eiken regel spreekt; kieschheid vorderde, dat men de conci-

pieeriug van dit stuk aan een hoogleeraar opdroeg; en Walaeus, gelijk men

weet, zitting had in de geheime Commissie, die, onder Bogermans leiding,

de zaken der Synode praepareerde. ^)

Doch deze ver van gewaagde gissing latende voor wat ze is, weten we

dan nu allhans met volhomeii zekerheid, dat de lieeren Walaeus, Thysius en

Polyander, als stemhebbende leden, zonder zweem van protest, tot de

approbatie der Dordtsche onderteekeningsformule hebbeu medegewerkt.

2.

//IN omnibus" en //VASTE REVISIE" !

Natuurlijk is, welbezieu, door het voorafgaande reeds elk middel van

aanval aan T)r. Van Toorenenbergen uit de hand geslagen, en zou ik hier

reeds dit opstel eindigen kunnen. Immers, een formule, die ik zelf mee

hielp vaststellen, kan ik later om alle denkbare redenen verwerpen, dan

alleen nooit om het daarin uitgedrukte standpunt.

Wijl het echter in sommige gevallen zijn nut kan hebben, de ongegrond-

heid van een tegen uw standpunt gekeerden aanval zoo van alle zijden in

het licht te stellen, dat heel de historie op uw hand komt, laat ik het hier

niet bij, maar zal ik mijn bewijs verveelvuldigen.

En dau diene als tweede verweermiddel : 'dat het standpunt, ivaarvoor

Dr. Van Toorenenbergen de autoriteit van den naam dezer hoogleeraren

1) Do Commissie der dci)utaten van Gelderland, Zuyd-llollant, Zeeiandt en Gro-

ningen, was alleen belast met het opstellen van hot formulier voor de Kerckediena-

ren. Cf. Pusl-Acta, Sessie. 162 lp. 125.

2) "Walaki, Opera omnia, Vita ipsius. p. 31b.

3) POLYANDRI, Oz-rtr /)(/(., "Wal. p. 2b.
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inroept, en ivaaruit hij hun loeigering verklaren loil^ door deze hoogleeraren

niet ingenomen^ maar bestreden is.

Ter aantoonii)g liiervan bepaal ik mij tot de twee cardiualc punten

:

t. w. :
vooreerst of men de artikelen der eoufcssie per omnia (in omnibus)

()f wel slechts (juoad suhstantium heeft te belijden; en ten awt/t'rt' of de aan-

vaarding van de belijdenis te Dordt, al dan niet, alleen plaats had met

beding van //vrije revisie op elke komende nationale Synode".

T)it leert Dr. Van Toorenenbergen.

Vooral op die bijvoeging: „in omnibus" op „per omnia" mikte hij

steeds zijn pijlen, en wijl nu in de faculteitsformule dit per omnia

metterdaad niet voorkomt, achtte hij zich gerechtigd, om zich ook op de

heeren Walaeus c. s. als bestrijders van deze //enge", en als mét hem voor

standers van een //ruimere^' formule, te beroepen.

Doch ook hierbij ruilde hij phantasie in voor werkelijkheid, gelijk met vol-

komen zekerheid blijkt uit de volgende drie feiten

;

P. dat de heeren Walaeus c. s. hun schrijven aan de la.sthebbers van

de Zuid-Hüllandsche Synode aanvingen met deze verklaring: „dat sy de

leere in de voorschreven formulieren begrepen in alles houden Gods

Woort conform te wesen". ^) Daar is dus het in omnibus wel terdege

!

2°. dat door de heeren Walaeus, c. s. zelven voor de Doctoren in de

Theologie een onderteekeningsformule is opgesteld, waarin het nin om-

niütis" evenzeer voorkomt: //Ego sancte coram Deo protiteor , me agnos-

cere doctrinam, quae in Ecclesiis ex Verbo Dei reformatis publice doce-

tur, orthodoxam esse scriptisque Propheticis et Apostolicis Conformem,

atque ita in ea acquiescere ut in omnibus quae ratione doctrinae Con-

fessioni ecclesiarum belgicarum.... conveniunt. -) Daar is Jiet in omnibus

dus nog eens!

Wel merkt Dr. Van Toorenenbergen tegen dit laatste op:

„Dat dezelfde Professoren, die de Synodale onderteekeningsformule ter

zijde legden, haar negen jaren later voor de Doctoren in de Theologie ver-

plichtend stelden, is alleszins natuurlijk, daar zij voor de predikanten, die

konden gepromoveerd worden, geen aanleiding niochteu te weeg brengen,

om zich tegen hunne verbintenis als Dienaren der Kerk op eene minder

stricte als Doctoren te beroepen, liet Doctoraat was ook als een dienst

in de Kerk opgenomen. Zie Art. II. der Kerkorde." ^)

1) "WalaeI, Upera omnia. II, p. 422.

2) N. C. Kist, Kerk. Arch. IX. p. 494.

3) Hcmiü van W Januari 1879.
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Maar ook dit houdt, voor wie doordenkt, iu drieërlei opzicht al even

weinig steek.

Vooreerst toch is met //Doctoren" in de Kerkorde niet een soort van „weten-

schappelijke" titel, maar zijn de //professoren en leeraars (profeten) in de

Theologie" bedoeld, ^) die men in den dienst der kerk wilde opne-

men en deswege aan de hoogheid der Syaode onderwierp. Terwijl om-

gekeerd de Doctoren, voor wie Walaeus deze formule ontwierp, niets dan

//wetenschappelijk gegradueerden" waren, die als zoodanig nog niets hoe-

genaamd met den dienst der kerk uitstaande hadden.

Ten andere, is het logisch volstrekt onjuist gedacht, alsof een formule bij

de kerkelijke autoriteit bezworen, ooit iets van haar kracht verliezen kon, door

het later bezweren van een andere formule bij een civiele, militaire of

academische autoriteit. Mine non tollit majus!

En wat ten derde alles afdoet : het doel heiligt de middelen niet. En door

in éénzelfde polemiek eerst van Walaeus c. s. te schrijven, dat het niet-

onderteekeneu van de Dordtsche formule voor hen een quaestie van Heer-

lijkheid" was, en daarna te beweren, dat zij om bijredenen aan anderen

oplegden, wat ze voor zichzelven uit beginsel afsloegen, heeft Dr. Yan

Toorenenbergen een vlek op het karakter dezer mannen gespat, waarvan ik

mij beijver, hun goeden naam weer pro virili te zuiveren.

En 8^. het andere punt, waarop ik doelde, betreft //de aanvaarding van de

Confessie, niet dan onder beding van /7 vrije revide op elke komende Synode

nationaal ;" en kan kortaf weerlegd met deze bondige, maar overduidelijke

uitspraak van onze vier hoogleeraren zelven in hun Censure: //Eu wat de

leste conditie raeckt, dat hetghene in sodanige Synoden bestemt is, altijt ghe-

laten worde onderworpen aan vrije revisie, sulckx vloeit uit dezelve

(onzuivere) fontejne. Want waerlick^ dat eens als waarachtig in clare,

heilsame ende nootwendighe leerstukken uit Gods Woord is gestelt, dat

moet altijd als waerdchtig, sta,ndvastig ende seecker blijven." ^)

3.

//TOT TEECKENEN BEREYüT.'

Derde verweermiddel zij : dat in geheel dit geschil van den kant der

projessoren elk verschil in standpunt ten aanzien der onderteekeningsformu-

lieren als zoodanig volstrekt is uitgesloten.

i) Ut in Ecclesia Pastores praesint, in Schola Doctores. Spanheim, Opera, II, col.

1356. Cf. Maresius, Syst. ThroL 1. XV. § 55. Bürmann, de min. novi Test. ordin.

et extra ord. § 137.

2) "Walaei c. 8. CcnsKrc ofto oordcr]. Leiden, lO'üT. p. 428.
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Hierbij konden we volstaan met een eenvoudige verwijzing naar de stuk-

keu, overmits Dr. Van Toorenenbergen wel niet in gebreke zal blijven, het

])ubliek nader in te lichten, indien er metterdaad iets van dien aard in die

stukken voorkomen mocht. Door hem^ niet door mij is ten deze bewijs te

leveren. Maar ook hem zal, bij de poging daartoe, blijken, dat er in al

de desbetreffende documenten nergens, ook niet maar met een enkele letter-

greep sprake is, hetzij van een berocj) op de conscientie, hetzij van de libertas

Christiana, hetzij van de autoriteit des Woords tegenover de Confessie, noch

ook van recht tot revisie. Kortom dat van alle quaestiën die met het vraag-

stuk van een stationaire of mobiele leervoorstelling samenhangen, geen enkel

punt of onderdeel door Walaeus c, s. wordt aangevoerd ; komende alle ge-

schil bij hen uitsluitend neer op de tegenstelling van subjectie der Academie

aan de Staten, of subjectie van de Academie aan de Si/node; een antithese

die alleen door het invoeren van correspondentie kon uit den weg geruimd. ^)

Toch wil ik ook hier, daar niet elk lezer tijd en lust heeft, om zelf de

stukken in te zien, liever de maat vol meteo, dan louter te redeueeren e

silentio. Daarom wijs ik er ten overvloede nog met een enkel woord op :

1°. dat de professoren der oveiige academiën en illustre scholen in die

dagen, wel terdege de Dordtsche formule onderteekend hebben ; ^) en dat wel

zonder dat er ooit tusschen hen en de Leidsche Theologen, gelijk thans tus-

schen Dr. Van Toorenenbergen en mij, van verschil van standpunt sj)rake

viel, maar veeleer, na het beslechten te Dordt van Maccovius' geh;chil,

steeds van harmonie en saaiuwerking, zelfs tusschen >^ibrandus Lubbertus

en Walaeus gebleken is. •^)

2^. dat te Dordt ouder de leden der Synode slechts van écu enkel, door allen

ingenomen standpunt opzichtens de formnlierquaestie , én tegenover de Re-

monstranten, én bij de kerkorde, én bij de revisie, *) én in het verbaal aan

1) Over de „libertas academiae" spreek ik later. Zie p. 72 vv. Dat ze toch se-

cundair ook daarop drongen, blijkt uit deze woorden: Speramus quoque omnibus

fratribus reliquis, Academiae quoque hujus dignitatem et libertatem, quae ei ad exem-

plar aliarum Acadomiarum semper competivit, curae quoque forc ac cordi, ut tanto

niajori cum fructu labor nostor inter Theologiac studiosos et niiiiistL>rii candidatos

occupari etiam deinceps possit. Walaei, Dpcra o))))ua, II. p. i'2't.

2) Kerk. Arcftu'f IX. p. '.92.

3) Walaei, Opera inui{i((, II. p. 420. Het uitlaten van de stui<kon over Maccovius

uit de publieke acta der Synode is hiervan een treilend bewijs. Zio Kn-I;. Arrhii'f III.

500, in de prachtige studie van den hoogleeraar Kist over Maccovius' Twistzaak.

4) Wel viel bij de vaststelling van Aoi tekst der confessie eenig geschil ; maar
dit betrof niet de revisie. Deze was afgeloopen in de liCo se«.%ie. Cf. Voetiüs. Pol.

eccL IV. p. 52 vv. et De Moor, Coninicnl. po-p. in a Marck, V. p. 373.
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de Hoog Mogeude Heereu Staten Generaal, ^) sprake is geweest, en dat

voorts Walaeus e. s. onder de meest actieve leden der Synode hebben be-

hoord, die toon en richting voor den arbeid der Synode aangaven, alle stuk-

ken van haar uitgegaan voor zooveel noodig zonder aarzeling onderteeken-

deu, 2) en onder het geslacht van Dordt zelf voor de zuiverste uitdrukking

van den geest der Synode doorgingen. Reden waarom door niemand, zonder

stringent bewijs, van deze mannen beweerd mag, dat zij in zoo ernstig ge-

schil, als waarom Dr. Van Toorencnbergen nog heden ten dage en terecht

alle kans op satlmwerking als afgesneden beschouwt, tegen Dordt zouden

hebben overgestaan.

En 8°., -wat de deur tamelijk w'el dicht doet, dat Walaeus c. s. zich be-

reid hadden verklaard, de formule zelfs „met de subjectie aan de Synode

particularis te teekenen", indien hun zitting op die Synode verleend werd.

Reeds in de Synode vau Gorcura toch werd anno ]622 gerapporteerd:

//dat de professoren al te zamcn sich tot de onderteykeninghe bereijt ende

williyh hadden verdaert'\ indien de zaak met de Staten maar op orde kwam. ^)

En toen nu de gecommitteerden van de Brielsche Synode (1623) weder op de

Haagsche Synode in 162 t rapporteerden, verklaarden ook in dit rapport de

heeren Walaeus c. s., dat zij de onderteekening //soo langlie" moesten wei-

geren, als II sy niet als Itden des Synodi tuierden erkent". •^) Een zegswijs,

waarin natuurlijk lag opgesloten, dat ze, wierd aan die voorwaarde voldaan,

in de onderteekening wel terdege zouden hebben toegestemd, gelijk dit ons

bleek uit het nadere rajjport van H. H. gecomitteerden : „dat de profes-

soren geene swarigheydt souden maken in de onderteyckeninghe, inghevalle men

liaerEd. ende W. de voorseyde correspondentie maer toeliete. °)

Nu moet toch dunkt mij, niet slechts elk lezer, maar ook Dr. Van

Toorencnbergen zelf, onmiddellijk gevoelen, dat Walaeus c.s,, mannen zonder eer

of karakter zouden geweest zijn, indien ze, om der consciëutie wille tegen de

1) Kct authentieke stuk over de revisie is door mij in het Rijksarchief terug-

gevonden en afgedrukt in Vf IhTaut. Zie de reeks artikelen over de revisie. Ook
het authentieke verbaal is nog in het Rijksarchief voorhanden. Daarop kom ik bij

de quaestie der subjectie terug.

'2) „Boven de approbatie daarvan voor dezen tijt tot vcrscheyden reysen gedaen;"

schrijven Walaeus c. s. aan de gecommitteerden der Z.-IIollandsche Synode Cf.

"Walaei Opera II p. \'-l'i. Waaruit dus blijkt, dat zij niet alleen op de Synode onder

de Canuties hun hand hebben gezet, maar mnj nteeniialen de Dordtsche formule

onderteekenden. Immers men vergete niet, dat Walaeus en Thysius destijds ook nog
pastoren waren, te Middelburg do een en te Harderwijk de ander.

3) Jol. Syn. Gore. Kopie Rijksarchief p. 1:57».

4) Jet. Si/u. H(«j. 1(324. Art. 9. Kopie Rijksarchief p. 1G7.

5) Ibidem p. lüH.
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formule in verzet gekomen, de laaglieid hadden begaan, dit consciëntiebe-

zwaar voor een zetel in de Synode veil te bieden.

Wie uit overtuiging, wijl „er een beginsel in steekt," en dus om der conscien-

tie wille eens afsloeg een formule te teekenen, die men hem voorlei, ma<j ter

wille van geen //correspondentie met welke Synodus dan ook" over zijn

conciëntie-bezwaar heen werken, gelijk onze ouden het noemden, maar

moet (gelijk Dv. Van Toorenenbergen hiervan zelf een zoo uitnemend voor-

beeld biedt) tegen blijven staan en voUiarden in dien tegenstand, totdat

men hém ten believe die formule zal hebben gewijzigd.

4.

SUUJECTIE AAN UE SYNODE !

Als vierde verweermiddel diene: dat door de loeigerende partij ten dui-

delijkste is te kennen gegeven, dat de reden van hun weigering in ceheel

lEïs anders dan in het bedoelde verschil in standpunt school.

Ook te dezen opzichte spreken de documenten zoo helder en overtuigend

dat overschrijven bewijzen is.

T. w. in hun eerste antwoord aan de Z.-Holl. Synode beijveren de HH.
Walaeus c, s, zich om met den breedsteu omhaal van woorden toch vooral

zeer duidelijk te doen uitkomen, dat hun weigering haar oorzaak niet heeft

in eenig verschil van standpunt:

„Dat sy de Leere inde voorsclirovon formulierc begrepen, in alles Gods woort

houden conform, endo derhalven geresolvocrt syn do scive Leere voor te staen, ende

by alle gelegentheyt te doceren, mitsgadera de contrarie van die te wederleggen,

ghelyck sy oock tot dien eynde aireede (boven de approbatie daor van voor desen tyt tot

vcrscheyden reysen gedaen) de selve formulieren in oen boeck doen binden hebben

ende met sulcke schriftelicke beloften als boven gheroert, tot ondcrhoudinghe van do

suverheyt der Leere, endo eenstemmicheyt met do Kereko van dcse Provinciën,

hebben onderteeckcnt. Met voorder intentie van alle degene die haer voortaen in de

professie voorseyt ofte Theologische Faculteyt souden byghevoogt worden, do selve

formulieren te laten onderteeckenen. Twelck boeck ende onderteeckeninghe in de

Archivis van hare Faculteyt sal worden bewaert, om een yder, die sulck soudo

wettclic versoecken, daer van contentement te doen.' ')

En na aldus zich van suspicie gezuiverd te liebben, komen ze al-snu tot

aanwijzing van het eenig beletsel, dat hen in de onderteekening verhindert;

1) Walaei, Opera omnia, IL p. 422.
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en dat ze alsnu, gelijk we op blz. 13 reeds aanduidden, verklaren gelegen te

zyn z'/ï de subjedie van de faculteit aan de Z.-Holl. Synode:

„Doch wat aengaet do voorder subjectie aende particuliere Synoden van Suyt ofte

Noordhollant van haere personen ende Professie ; Antwoordden, dat sv daarvan niet

en connen teghenwoordichlyck disponeren, ghomerekt de Mog. Heeren Staten van

Hollant, contrarie acte daervan te vooren hebben ghegeven, aende Heeren Curateu-

ren doser Academie, ende den Heeren Burgemeesters deser Stede, die de selve aen

den Professoren van de Theologische faculteyt is ter handt ghestelt, om hun selven

naer den inhout van dien te reguleren." ')

Nogmaals en schier nog duidelijker wordt dit als het eigenlijk en eenig

punt in geschil aangeduid door den opsteller van het Concept van Corres-

pondentie; in wiens stuk het heet

:

„Hier valt nu alleen dispute, oft de Professoren der Theologie oft eenighe uyt
haer ghesonden, niet en bBhooren in de Synoden particulier te verschynen; waervan
oock dispute is gevallen in de leste Synode Nationael van Dordrecht, ende is het selve

vanden meesten deel des Syuodi goet ghevonden : hoewel daer naer deur de haesticheyt,

de acte niet soo generael ende dudelick daer van en is ghestelt: waer van den

Praeses ende andere genoechsaem keunisse heeft." -)

Gelijk we ten overvloede tot geheel dezelfde conclusie komen, door nog-

maals de Acta Synodi Hagensis te raadplegen. Immers, wilden de professo-

ren, gelijk boven bewezen is, loél teekenen indien deze subjectie aan de

Synode hun door toelating van twee hunner op de Synodale vergaderingen

mogelijk werd gemaakt, dan volgt hieruit ook op strikt logische wijze, dat

alleen in deze siibjectio sub Synodo het beslissend motief van hun weige-

ring lag. ^)

5.

VERBODT ENDE INTERDICTIE

!

Maar hoe afdoende, en als bewijsmacht reeds overdadig dit viertal verweer-

middelen ook zijn moge, toch heb ik het argument, dat voor Dr. Van

Toorenenbergens redeneering naar ieder zien zal, het doodelijkst is, voor

het slot bewaard. Hierin namelijk bestaande, dat de HH. Walaeus c. s. de

1) Ibidem.

2 Walaei Opera oninia, II. p. 423.

3) Jota Syn. Harj. aK 1624 Art. 0. fol. 168.
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onderteekening der formule niet geweigerd hebben, omdat ze niet teekenen

WILDEN, maar overmits het hun verboden was door hunne superieuren.

Kan ik dit aantoonen, dan blijft er van den aanval natuurlijk niets over.

Immers hetgeen iemand laat, omdat zijn superieur het hem belet, heeft

met zijn eigen wil volstrekt niets uitstaande, en raakt dus noch zijn beginsel

noch het standpunt waarop hij staat. Wel het standpunt van dien superieur,

maar nooit het zijne, kan dan in zulk een weigering uitkomen. Door het

feit zelf van //het verbod" wordt hij persoonlijk van alle verantwoordelijkheid

ontslagen.

Kan derhalve bewezen worden, dat zoo ook in casu de IIH. Walaeus c, s.

zelven openlijk erkend hebben en er voor zijn uitgekomen, dat hun weige-

ring voortsproot uit een verbod, van hooger hand, uit een last die hun ge-

worden, uit een interdictie die hun opgelegd was, dan is Dr. Van Toorencu-

bergens poging om in hun ï^^e^teekenen een verzet hunnerzijds, krachtens

een, aan Bogermans fractie vijandig, beginsel, te zien, hiermee eo ipso onher-

roepelijk geoordeeld.

En toch niets is lichter.

Slechts neme men inzage van deze vier documenten:

En wel 1°. van de verklaring door de IIH. Walaeus c. s. moiideling aan

de gecommitteerden der Zuid-Hollandsche Synode gegeven, in dezer voege

ter Synodale vergadering gerapporteerd:

„Dat de Professoren tot antwoort hadden gegeven : „Dat se immediatelick

stonden onder de heercn Curatoren van de Academie; item dat hun door sekero

missive van de Ed. Mog. Heeren Staten was ghcintcrdicecrt ende vcrbooden soodaniqhe

ondcrtcechenbKjhc Ie doen; met weicke interdictio sy sich excuseerden."" ')

2°. de verklaring door de HH. Walaeus c. s. schriftelijk aan den Leidschen

kerkeraad ingezonden en onder de brieven van Walaeus bewaard

:

„Dat sy daer van niet en conncn teghonwoordichlyk dispo,u'n-ii, ghcmerckt do

Mog. Hoeren Staten van Ilollant, cojitnirie acte daer van te vooren hebbon ghcgeven

acn de Heeren Curateuren descr Academie, ende den Heeren Burgemeesters dosor

Stede, die de selve aen den Professoren van de -Thcologisclic facultcyt is ter liandt

ghestelt, om htm selven nacr den inhoiit van dien Ie reguleren, tot dat op de

correspondentie van de sclvo Theologische faculteyt met do respectivo Synoden, onder

goetvinden der voorsz. Mog. Heeren Staten, nader sy gelet: achtervolghens de ordre

van de acte ende de prae'cminrnüën ende coustumen van allo andere Academiën, so

wel onder Princen ende Replublycken staendc. als onder de Kcrcken van Vrancryck,

jae ooc selfs de Kerckcnordeninghe deser Provincie, wanneer de Synoden inde Stetlen

daer de Academiën syn, worde gehouden". '^)

1) Cqihc Ad. Syn. Ilag. p. 107. Rijksarchief. Do tekst door Kist medegedeeld,

is ook bij dit citaat onjuist en onvolledig,

'i) Walaei, Opera Onviia II. p. 422.
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3". de verklaring door de HH. Walaeus c. s. eveneens schriftelijk inge-

diend bij de Synode van den Briel in 1623:

„Etsi vero nos omnes pristina nostra quiete & Academica functione facile contenti

simus nee quicquam juris amplius in Sj-nodis luijiis Provinciae oxpetamus aut

affectemus, quam antecessores nostri anteliae semper sunt usi, quemadmodum Eccle-

sias quoque nullas alias autlioritatem in Academiam expetere speramus, nisi ut veritas

& par Eccelsiae in tuto collocetur; tarnen quia Nohiliss Dü HollandiaeSc Wcstphrisiae

Ordinihus visum futt, de stricliore quadani inter utrasqtie hujus Provinciae Synodos &
Academiam Iianc, recenter conjunctione, rescriptum mittere, & vobis, rev. D. fratres, in

Synodo vestra congregratis idem negotium quoque sincerc promovendum visum fuit,

ut Deputati vestri nobis testati sunt
;
quia rem hanc utrinque sincere agi confidimus,

nos libenter hac in parte judiciis vestris & D.D. Ordiuuni placilis non obnitemur" ').

en 4°. de verklaring hunnerzijds ingekomen op de Gorcumsche Synode

van 1623, en die aldus luidt:

„Dat de Ed. Mog. Heeren Staten van HolLmt en "Westfriesland den Professoren

voorsz. hadden ter hant gestelt sekere andere acte om hun naar den inhoud van dien

te reyuleren". ^)

Reeds op grond hiervan valt dus elke twijfel weg.

Immers, Walaeus c. s. waren blijkens het eigen uitwijzen van deze do-

cumenten, niet vrij. Ze zeggen zeiven dat ze wover de subjectie aan de

Synode voor het tegenwoordige niet honden disponeren^ ; dat niet zij, maar

de Staten de onderteekeniug aan zekere conditie verbonden, (etsi nos — ür-

dinum placitis); dat hun een andere acte gegeven was, ,/om hen naar den

inJioud van dien te regideren""; en om elke tegenspraak af te snijden, «dat

de onderteekeninghe hun door de Staten r/heinterdiceert en verboden was, in

een expresselijk daartoe gezonden missive'\

En kan nu, zoo vragen we in ernst, geheel de stelliug, door Dr. Van

Toorenenbergen ten deze ingenomen, op meer volslagcne en volstrekter de

zaak concludeerende wijze omver worden geworpen, dan het door de stel-

lige uitspraak van deze onwraakbare documenten geschiedt?

Zoo bleek dan, bij voorloopige resumtie, op grond van een streng liis-

torisch bewijs, waarbij stiptelijk de bronnen zijn aangegeven, nu reeds, dat

de heeren Walaeus c. s., van wie Dr. Van Toorenenbergen weet te verlialen,

dat ze de onderteekening van het formulier der Dordtsclie Synode, ter oor-

zake van verschil van standpunt en dus eerlijkheidshalve, weigerden

:

1) Ibidem, p. 424.

2) Jcia Si/n. Gure. Kopie Rijksarchief art. II. p. 137».
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1^. zelven op de Synode van Dordt tot de opstelling en uitvaardiging van

dit formulier hebben meegewerkt.

2". het standpunt dat tegen het beginsel van dil formulier overstaat niet

beleden, maar bestreden.

3". bij hun weigering van geen afwijkend standpunt met een woord

melding maken^ maar veeleer tot onderteekening zich bereid verklaarden.

4°. verklaard hadden, dat alleen de snhjectie aan. de Sijnoik pvovinckuil

in den weg stond;

en 5°, uitdrukkelijk hebben uitgesproken, dat ze om 'j^ccn aiidcre reden

weigerden te teekenen, dan wijl liuii dit door de Staten verboden was.

En hiermee zou ik den onverhoedschen aanval van Dr. Van Toorenenber-

gen op zijn Gereformeerde landgenooten, dan ook als afgeslagen en mijn ver-

weer als ten einde gebracht kunnen beschouwen, indien een eenigszins

nauwkeurig relaas van dit academisch incident, dat ter toelichting van het

voorafgaande, en ter aantooning van het onhistorische in heel Dr. Van

Toorenenbergens voorstelling, volstrekt onmisbaar is, ons dusver niet ontbrak.

Nu immers moet ik wel beproeven, dit zelf te leveren en geef daarom,

te meer daar de quaestie opnieuw actueel wierd ; ook al ontbreken mij nog

een drietal documenten, die ik vruchteloos zocht op te sporen; ^) kortelijk

wat ik vond.

Door niets toch kan ik duidelijker doen uitkomen, hoe volstrekt Dr. Van

Toorcnenbergen in dit geding onbevoegd was en het recht miste, om

anderen op de vingers te komen tikken, en te hunnen laste van //gemis

aan bewijskracht" en //groote woorden'^ te sprekeii, dan door aan de hand

der feiten in het licht te stellen, dat hij zelfs van verre geen vermoeden

had van wat er al zoo achter deze quaestie school en in den loop dtM- ge-

beurtenissen te haren opzichte voorviel.

1) Ik bedoel 1". het verbaal van Dr. Danir'l Ilcinsius, de nbactis der delegaten

te Dordt, dat wel onder de secrctc stnkkcn van het Ilijksarcliief geregistreerd staat,

maar uit het pakket, waarin het zich bevinden moest, sjjoorloo.s is verdwenen ; "i". den

brief door Curatoren aan do Theologisehe faculteit gesciireven, die in het faculteits-

archief ontbreekt; en 3». do missive van de Staten in l()'2't aan de Curatoren gezonden,

die in de Itcsolutiën der Staten van Holland niet Toorkomt, en evenmin oniler de

stukken uit dien tijd op het Rijksarchief aanwezig is.
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HISTORISCHE TOELICHTING.

VROEGEE TOBBEN.

Deu 30 Juui van den jare 1605 vervoegde zich te Leiden bij Doctor

Arminius een Commissie van zes predikanten, bestaande uit drie Deputaten

van de Zuid-Hollandsche en drie van de Noord-Hollandsche particuliere Synode.

De reden van hun onverwachte komst lag in de disputatie die den 7den Fe-

bruari des vorigen jaars door Dr. Arminius in het klein auditorium over de

Praedestinatie was gehouden, en waartegen zijn ambtgenoot Dr. Gomarus,

den 14en October in dezelfde zaal was opgekomen, „a\s subvei'teerende de leer

der salighejdt en de handtreyckeude aan de Jesuyten en Sociniaueii". ^) Door

dit geschil toch kwam de kerk onverhoeds voor een dusver nog steeds on-

opgelost vraagstuk te staan: t. w. «Welke gedragslijn de kerk heeft te volgen,

iuflien het Theologisch onderwijs der Academie de zuiverheid der predi-

king en dus het karakter der kerk bedreigt?" Niet alleen toch was de ver-

hoadiiig tusschen kerk en Theologische school dusver ongeregeld, maar zelfs

\\a: door de Gereformeerde kerk nog nimmer duidelijk het standpunt aan-

gewezen, dat zij meende, in normale toestanden, ten opzichte van de

//Academiën en lUustre scholen" te moeten innemen.

Het dusver in deze quaestie gehandelde kwam neer op dit weinige :
1°

had men op de Kruissynode te Wezel in 1568 bepaald dat de kerk zelve

//Collegiën zou onderhouden voor de drie talen, Latijn, Grieksch en Hebreenwsch",

maar wijl in art. 4 van de resolutiën dezer Synode, desniettemin onder-

scheidenlijk van //Professiën in de Theologie," gewag wordt gemaakt, zijn

1) Trujlund Kerk. Ilhl. 297». Leidekkeb, Do ecre der Dortltsdie Synode, I. p. 5, 6.



VROEGER TOBBEN. 83

hiermee waarschijnlijk slechts een soort «gymnasia" bedoeld ; ^) 2°. is te

Emdeii in 1571, vooral op Marnix' initiatief, die van uit Heidelberg deze

zaak georganiseerd had, wel een Commissie benoemd om voor beurzen te

zorgen, maar liet men het denkbeeld van een eigen school voorshands nog

varen ; ^) 3°. hadden de Staten van Holland en West-Friesland in het Ont-

werp der kerkelijke wetten van 1576 de aanstelling van en het toezicht op

de professoren zichzelven voorbehouden; ^) 4^. heeft de kerk op de natio-

nale Synode in 1575 bepaald, dat de studenten in de Theologie ten deele on-

der het toezicht der kerk zouden komen ; de Theologische professoren de belij-

denis onderteekenen; zonder aanstelling als prediker niet op den kansel konden

komen ; en zitting in Classis en Synode zouden hebben, zoo deze kerkelijke

vergaderingen in de Academiestad gehouden wierden; ^) 5*^. is door de daarop

volgende nationale Synode van 1581 nader bepaald, dat de gemeenten,

nevens de Academiën der Staten, ook zelven //Professeurs in de Theologie"

zouden aanstellen; waarom dan ook het ambt van lloctor weer onder de

kerkelijke diensten wordt opgenomen;^) en werd voorts door dezelfde Synode

onderteekeuing van de Belijdenis des geloofs van de Theologische en in votis

ook van de overige hoogleeraren gevorderd; **) aan do Theologische profes-

soren recht tot censuur over boeken gegeven, op gelijken voet met de Synode ;
")

bepaald dat hun diploma de studenten van verdere examens ontslaan zou ; **)

en dat ze, als gasten op de kerkelijke vergadering, gQ&\\ decisieve stem in voorko-

mende zaken zullen hebben; '•) en 6" is te 's Gravcnhage op de nationale Synode

van 1586 ingediend : //dat principalycke acht genomen worde op de lloogescho-

len ten einde over dezelve gestelt worden Curatoren en Bezorgers die de Keligie

toegedaeu syn, dat oock ghenoegzame ende bequame Godvreezeude Professors

1) Act. Sijn. W<?s. Ed. Ilooyer. p. 34. De Doiiorr,i zijn liicr als „Propheten" aan-

geduid. Maar ook van dezen leest men: Van dezen ,,kan men vooral nu niets sekcrs

beramen, tot dat de tijdt en het verval de saken 'tzelve zal leeren." p. 38.

2) Jet. Syn. Emden. Ed. Delft. 1612. p. 8. art. 37.

3) Ed. Hooyer. p. 125. Art. 3(3. „Terwijlen hedendaags de Professoren in do

Theologie in de plaats der Doctoren zjjn, soo hebben wy de selve, geleyck als de

Professeurs van andere consten en wetenschappen in onzer nieuwer Univursiteyt van

Leiden gestelt en sullen sorge dragen, dat de selve volgens de wetten hcnluyden

voorgeschreven, met de heilighe Schrift suyverlick uit te logghen geleerde en waardige

Herders formeeren."

4) Ad. Syn. Nat. Donlr. 1578, Ed. Delft lf.l2. art. 4'J, .'.O, 51, 52.

5) Act. Syn. Nat. Middelb. 1581, Ed. Delft 1612. art. 12, 13.

6) Ibid. art. 37.

7) Ibid. art. 38.

8) Ibid. gravaniina X". 3.

9) Ibid. gravamina N». 110.

3
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bizonder in de Theologie verordend worden ; ^) wierden zoo „ Doctoren als Profei?-

soren in den dienst der Kerk opgenomen ;" -) edoch niet „geëvoceerd ter na-

tionale Synode" ; ^) ook aan de professoren de onderteekening van de Confessie

opgelegd ; ^) en hun recht van boekenaj)probatie gehandhaafd. ^) Terwijl in

merkelijke afwijking hiervan in het Concept der kerkelijke wetten voor Holland

van Staatsolie zij in 1583 ontworpen, bepaald was^ dat de professoren van

Leiden zelfs de eerste plaats op de provinciale Synode zouden innemen, *"')

en dat aan hen de censuur over alle Theologisclie boeken zon staan ; ^) be-

palingen, die schier letterlijk in Oldenbaruevelds stokpaardje: //het ontwerp

van 159P' herhaald zijn. ^)

Waaruit blijkt dat het hoofdpunt in geschil, voor zoover het zich dus-

ver tusschen het standpunt der Politieken en der Kerkdijken geopenbaard

had, uitsluitend over de vraag liep : of de Theologische professoren al of niet

in den dienst der kerk zouden worden opgenomen, diensvolgens eenerzijds

aan de censuur der kerk onderworpen zijn, maar dan ook recht van zitting op^

de provinciale Synode zouden hebben ? Te dezen opzichte toch maintineerden

de Staten dat de professoren in hun dienst en itief in dien der kerk waren ;

als mannen van wetenschap zelfs boven de kerk stonden in zake de leer

rakende; en als de //Theologen der hooge Overheid" Jure suo stem in het Synodaal

kapittel hadden. Geheel anders dan de Gereformeerde kerk, die aan de Theo-

logie wel een zelfstandige positie, maar niet dan ia den dienst der herh wilde

vergunnen, en diensvolgens de Theologische profesoren aan de censuur en

inspectie der kerk wilde onderwerpen, om hun voorts slechts op die Synodes

recht van stem te geven, die heel de kerk omvatten, d. i. o}) de Synode-

mifionaiil. Het uitnoodigen ter vergadering als de Synode jjarticulier te Leiden

werd gehouden, gold een formeele beleefdheid, geen beginsel van kerkrecht.

Dit, dusver op theoretisch terrein gebleven verschil, nam nu echter plot-

seling een zeer ernstige, wijl practische en pijnlijke wending, toen de kerk zich

verplicht achtte haar recht tegenover Arininius' kerkbederf te laten gelden.

Nu toch bevond men zichzelf in verlegenheid, hoe de zaak aan te vatten,

en miste men, erger nog, olk middel van bedwang, toen Dr. Arminius zich

achter de souvereiniteit der Staten on de autoriteit van der Staten Cnratoren

1) Act. Syii N<(l. Ha<i<-nsis. Ed. DoHt IC.1'2. I'oiiiet. 3;{.

•2) Ibid. art. 'l en UI.

3) Ibid. urt. 4i.

4) Ibid. art. 47.

5) Ibid. art. 49.

G) Ed. Hooyrr. art. l.").

7) Ed. Himji^r. art. 4'>.

8) Ed. Houj/f'r. art 31 on W. Wat vorder ten aanzien der Aeadeniie van Leitleii

vuor I(tl8 voorviel, dei'1 ik in Hjjlai,''!' |{ mede.
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verschool. Immers, aan de bovengenoemde Deputatie der beide Hollandsche

Synoden werd, op zijn standpunt volkomen correct, door Armiuius geantwoord :

,/dat hij zoodanige conferentie niet moc/if. aangaan, dan met weten en verlof,

ja door bevel van de HH. Cuihtemen der Ac&dem\e, onder deivelke hij stond." ^)

Een uitvlucht, die de deputaten natuurlijk schaakmat zette.

Van dien kant niet kunnende vorderen, wierpen de Kerkdijken het daar-

om, na rijp beraad en nieuw overleg, toen over een anderen boeg en zonden

den kerkeraad van Leiden in het vuur; hierbij van de niet onaannemelijke

onderstelling uitgaande, dat, afgezien van het souvereiniteits-geschil, de pro-

fessoren in elk geval leden van de Leidsche gemeente waren en dus als

zoodanig aan de kerk van Leiden //geestelijk subject." Maar natuurlijk vor-

derde men met dit, destijds ook al scherp weersproken, beweren nog veel

minder, en toen Arminius, die met de Synodale deputaten wel korte metten

had gemaakt, dan ook den 26»*en Augustus de Leidsche Commissie aan

zijn deur hoorde aanbellen, lag zijn antwoord reeds gereed en zei hij hun

kortaf en hooghartig: //dat hij sonder consent en voorkennis van Curatoren

niet eens met hen spreken wilde, ^)" hen tevens verwijzend naar de /^hooge

Magistraat als wesende overhoofde van de universiteit EN kerke alhier." ^)

Maar zoo kon de kerk het toch niet laten zitten. Keeds Arminius' stugge

houding tegenover de deputaten, bewoog dan ook de Classis van Dordt de zaak te

berde te brengen op de particuliere Synode, die den 30 Augustus 1005 te

Rotterdam zou geopend worden, met verzoek dat deze hooge vergadering

waken wilde voor de eere en de rust der kerk. Ook hier echter zat men

met de zaak bijster verlegen en nan\ twee besluiten, die wel uiteraard tot niet*»

konden leiden, inaar dan toch het standpunt der kerk allengs duidelijker

definieerden. Men besloot namelijk : vooreerst, in artikel 24, door de deputaten

ordinaris den Curatoren te verzoeken, dat zij de professoren in de Theologie

wilden gelasten, hun gevoelen in schrift aan de Synode te overhandigen.

Maar ook ten trveede, om als dit niet hielp, één lid uit elke Classe aan de

deputaten ordinaris toe te voegen, om, indien de Staten een Synode nationaal

weigeren bleven, zei ven de zaak af te doen. *)

Maar verder kwam incn ook hiormer' uiteraard niet, want ieder kon op zijn

vingers narekenen, gelijk ook uitkwam, dat de Curatoren hiertoe nooit zouden

meewerken, ^) terwijl aan een commissie tot afdoen last te geven, die de feite-

1) Act. Si/n. Sat. Dorilr. praet'. p. 2. Cf. BRANDT, //is/. 'Ier Ih-f. II. p. ."iS.

Leidekker. I p. G.

'2) Gravameii van Dordrecht op de Synode van Rotterdam. Cf. Tkioi.a.nd. p.i.»^ .

en Leidekker. I. p. ü.

:?) Ibid.

4) Jet. Sijn. iMirt. Kotterd. art. '24. 5) Tbigland. p. Mi.
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lijke macht tot bevelen en het oefenen van contrainte mist, uiteraard geen

stap verder bracht. En slechts in zoover hebben deze Rotterdamsche besluiten

dan ook waarde, als ze aan de zij der kerk voor het minst den ernstigen wil en

toeleg openbaarden, om haar geestelijke hoogheid over de professoren met

hand en tand vast te iiouden.

Tot beslissing hierover, nu men eenmaal zoo vierkant en principieel met

ja en neen tegenover elkander stond, kon dit geschil intusschen alleen op

een Synode nationaal komen, en wijslijk lieten de deputaten dan ook het

formeeren der Commissie van leden der Classis maar achterwege, en drongen

liever nogmaals aan op de acte van consent voor het bijeenroepen der na-

tionale Synode. Die acte werd hun den 15 Maart 1606 dan ook verleend,

en in de Conventus praeparatorius o. a. bepaald, dat de professoren in de

Theologie, met decisieve stem voor alle zaken op deze Synode verschijnen zou-

den. ^) Dit kou door Holland van Staatsche zij worden toegegeven, omdat

het de quaestie van de provinciale souvereiniteit openliet, als behoudende

men zich de approbatie der kerkorde tot latere decisie voor; en leverde even-

min van kerkelijke zij bezwaar op , overmits de provinciale Synode er buiten

bleef en men aldus in de Generale Staten een steun hoopte te vinden tegen-

over de Staten van Holland.

Hoe nu door de clausule van de Revisie, waar de Remonstranten zoo si ok-

stijf op stonden, maar de Gereformeerde kerken niet aan wilden, de bijeen-

komst der nationale Synode nog twaalf jaren lang vertraagd is, raakt het

onderhavig onderwerp niet; en voor mijn tegenwoordig doel is het alleen

nog interessant op te merken, dat, toen het nu op het indienen van de

gravamina voor de nationale Synode aankwam, Dr. Arminius, en ik zeg

nogmaals, op zijn standpunt volkomen juist, wederom een spaak in het

wiel stak. Toen namelijk door de Gorcumsche Synode van 1606 ook aan de

professoren gevraagd werd, dat ze hun bezwaren tegen de Confessie toch

„langs den kerkelijken weg' wilden inzenden , weigerde de looze vos , op wien het

schot gemikt was, dood bedaard hier in te treden, en zei: «dat hij op de

Synode zelf wel zeggen zou wat hij te zeggen had." -) Een verklaring,

waarbij intusschen wel in het oog dient gehouden , dat de onderteekemngsquaes-

tie er ook nu nog geheel buiten bleef , want a/Zc professoren in de Theologie, en

óok Arminius , hadden onder Confessie en Catechismus beiden hun naam staan. ^)

1) VoETiüs, Pol. Eed. IV. 197.

2) Syn. Arch. VI. I. N». 14. Cf. Tkigland, p. 411 . Brandt, II. p. 67. Leidekkeb, I. p. 7.

3) Trioland, p 300». „Dat hij hem hielt en altijd gehouden haddc aen de

confessie on den catechismus, dcwchkc hij otiderteeckcnl liudih'..'''' Bauüaktius I. p. 5.

Acta Si/nudi praef. en BuANDT 11. p. 58.
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Het twistgesprek eindelijk, niet kng daarna (op Donderdag na Pinkste-

ren 1607) te 's-Graveuhttge voor den Hove van den Hoogen Raad, op last

der Staten van Holland, geopend, behoeft met het oog op het oogmerk

van deze studie , slechts in zooverre vermeld , als de Staten hierdoor, in

formeelen zin, nog krasser dan ooit tegenover de kerk positie namen. Door

dit zonderling Conventus Hagensis ^) toch onttrokken de Staten de professo-

ren in den meest volstrekteu zin aan de censuur der kerk ; stelden hen

ook confessioneel onder de gewone jurisdictie der Staten; en gunden aan

een viertal kerkelijke dienaren slechts een instrumenteele rol. -) liet stui-

tende wat in deze eigenmachtige daad der Staten lei, hinderde de kerk dan

ook geweldig. Maar wat moeite ze ook deed, om een Synode provinciaal

(van N. en Z. Holland) als kamprechter saam te mogen roepen, het was

al aan een doovemans deur geklopt. En, om den knoop door te hakken,

werd hun nu zelfs het consent voor de particuliere (d. i. Zuid-Hollandsche)

Synode ^) geweigerd , en aldus de zaak op een uiterste gedreven , dat door

het bekende Alkmaarsche incident van Laumannus en Venator e. s. nog ver-

ergerd, oorzaak werd, dat tot in 1618 élke synodale samenkomst door de

Staten van Holland werd belet.

2.

EEN PIJL DIE AFKETST.

Toen eindelijk in den zomer van 1618 door Maurits' doortastendheid het

verzet, dat tegen de eenheid, het historisch karakter en de zedelijke missie

van deze landen in ging, nog juist bij tijds op de Neude te Utrecht ge-

broken was, liet de tegenstelling tusschen de bovendrijvende en onderlig-

gende partijen, aan scherpe belijndlieid weinig te wenschen over. Er was

toch een //cardinaal, principieel en fundamenteel" verschil van levensopvat-

ting in het spel, dat, juist doordien het tot in den wortel stak, zich op

elk levensterrein, van Staat en kerk, van Theologie en historie, ja tot in

huisgezin en maatschappij openbaren moest.

Wel liep het dispuut ten diepste over de vijf artikelen der Remon-

strantie, maar overmits de verhouding, waarin, voor ons bewustzijn, onze

1) Van de Haagacho Conferentie, die 10 Maart 1011 geopend werd, wol te

onderscheiden.

2) Becius, Hdnücftiuti, Utenbogaart en Gerardi.

3) Onder de provinciale Synode verstond men een gecombineerdo vergadering

van de Synode van „Zuyd- ende Noort-HoUant." De laatste Zuid-Hollandsche was

die van 1608 te Dordrecht.
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ziel tot den levenden God staat , mits men consequeiit zij , tevens elke

andere levensverhouding bepaalt , vloeide ook voor Staats- en kerkrecht uit

deze vijf artikelen een scherp afgebakend stel begrippen voort, dat lijn-

recht indruischte tegen vi^at te dien opzichte eisch van de Gereformeerde

beginselen was.

Calvinistisch of ««^z-Calviuistisch beteekende dus in die dagen, (om nu

de politiek er kortheidshalve buiten te laten) volstrekt niet alleen , dat men

tegen of voor een electio e fide pruevisa ^) was, maar minstens evenzeer, of

men op kerkrechtelijk gebied het met de relatieve Collateraliteit van Ruar-

dus Acronius, ^) dan wel met de Pietas Ordinum van Hugo de Groot hield; en

niets heeft ons dan ook meer bevreemd, dan dat Dr. vanToorenenbergen, wieii

dit notoire feit natuurlijk van jaren her, eer mijn oor er het eerste gerucht

ook maar van opving, overbekend was, deze voor het onderhavig onderzoek

alles afdoende omstandigheid zoo geheel over het hoofd heeft kunnen zien.

Immers zoo iets duidelijk is, dan is het wel dit, dat van de twee

kerkelijke tegenstellingen dier dagen, t. w. de Theologische en de kerk-

rechtelijke, bij het professorengescliil niet de eerste, maar uitsluitend de

tweede : de kerkrechtelijke, aan de orde was. Wie, op het terrein van dit

geschil, Curatoren en Staten anti-Calvinistisch noemt, zegt hiermee dan ook

natuurlijk niets over hun Theologische zienswijze, maar duidt alleen aan, dat ze

op kerkrechtelijk terrein de consequentiën van het Calvinistische systeem met

bewustheid bestreden.

Nog meen ik derhalve, dat volkomen juist is, wat ik den 6 Januari in

de Haarlemsche Courant desaangaande in dezer voege schreef:

En ten derde dat uw correspondent blijkbaar den hiatorischen zin mist, om te

rekenen met het notoire feit, dat de weigering van onderteekening alleen en uitslui-

tend geschiedde omdat de anti- Calvinistische Curatoren en Staten van Holland niet

wilden toestaan, dat hun hoogleeraren een acte van subject ie aan de Synode zouden
tcckenen^ en /lun (lil verboden hadden. Do Staten van Holland namelijk wilden niet ge-

doogen. dat hun professoren teekenden, tenzij de Synode hun in ruil zittingsrecht ter

Synode inwilligde.

Dit alles is Dr. Van Toorenenbergen echter zoo volkomen ontgaan, dat

hij besloot den 13 Januari tegen dit bondig redebeleid dezen j)ijl van de

pees te laten vliegen

:

„Wat voorts hun verzet tegen de onderteekening van dit formulier betreft: het mag
niet worden afgeleid uit een gefingeerd antagonisme tegen de Synode bij de Staten

1) „Verkiesing uit voorgezien geloof."

2) Ruard. Acronius. Noodwendig vertoogli. A. Gerrits. Delft. 1610. Het geschil

kwam aan, gelijk men weet, met "NVTEXnoGAERDs „ Van liet ambt der Üverlieyt", en

werd zóó zeer zelfs een oogenblik hoofdpunt van den strijd, dat ik dezer dagen niet

minder dan 40 stukken enkel over dit Canoniek geschil bijeenbracht.
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van Holland en de curatoren dor Iloogeschool. Door dat te doen heeft JJr. Kiiifin'r een

anaclironisnie begaan, lietwelk liein waarsehjjnlijk reeds zal hebben berouwd. Immer»

waren de Staten van Holland na het veranderen van de wet in die provincie, hetwelk

in UvlH had plaats gehad, niet meer dezelfden van vrocïger, onder het ministerie

Oldeiilxtriiccclt. De „nieuwe Staten" luidden terstond en onvoorwaanlclijk in de Synode

bewilligd. Alleen de stem van Gouda bleef den Kemonstranten nog gunstig. — Met

de curatoren van 's Lands Hoogeschool was het evenzoo gesteld. Het collegie was na

de veroordeeling der llemonstranteu „Gereformeerd" geworden in dubbelen zin.'

Jammer slechts, dat deze pijl op Dr. van Tuüreiiciibergeii zelveii afketst en

hem drie wonden tegelijk toebrengt.

Hij zegt toch: P. dat de wet in de Ilollandsche steden reeds veranderd

was, eer de Staten de Synode nationaal toestonden.

Dit nu heeft er niets van. Want vooreerst hebben de Staten van Hol-

hind er eigenlijk nooit in bewilligd en is de Synode den vijf-en-twintigsten

Augustus 1618 uitgeschreven, zonder Hollands consent. En ten tweeile,

voor zoover zij dan toestemden, is dit consent tot het houden der natio-

nale Synode door hen den 25 Augustus laat in den middag genomen, ')

terwijl «de ïvet door Maurits eerst verzet is" den 7 September in Schoon-

hoven, den 10 September in den Briel, den 15 in Delft, den 5 October

in Hoorn, den 8 October in Medemblik, den 10 October ia Alkmaar, enz.

en eerst den 8 November in den Haag. Hier valt hij dus voor den Almanak.

2°. Beweert Dr. Van Toorenenbergen, dat deze in zijn gedachte reeds uit

gezuiverde Staten, gul en gaafweg, d. i. onvoorwaardelijk, de Synode toe-

stonden.

Een beweren dat er al even slecht afkomt.

Immers uit de Resolutiën der Staten en de daarin opgenomene schrifte-

lijke adviezen 2) blijkt: ten eerste, dat de Edelen allesbehalve voetstoots aan

de Synodalen gewonnen spel gaven, maar én tegen het decisieve recht der

Synode, én tegen de souvereine beschikking der Staten-Generaal , én tegen

eiken maatregel van bedwang tegen de Remonstranten, zoo scherpelijk pro-

testeerden, dat er van loslaten van het oude standpunt schijn noch si)rake is.

Ten tweede, dat alleen de zes reeds vroeger gereformeerde steden (Dordrecht,

Amsterdam, Schiedam , Enkhuizen, Edam en Purmerende) zonder beding,

evenals voor het afdanken der Waardgelders, toegaven. Ten derde, dat Haar-

lem zich bij het protest der Edelen aansloot; dat Delft staatsgewijze appro-

-1) livml. Ütalca van Holland, a. KUS. p. 737-iO. Uitgosprojcen wordt de bewil-

liging slechts übreplief, en wel in de ncsoliUicn van 31 Aug. p. 758.

2) Rfsoliilic)i vau 24 Aug. p. 738.
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batie bedoug; dat Leiden de Edelen bijviel; dat Gouda pertinent bleef

weigeren; dat Rotterdam zich bij de Edelen aansloot; en dat den Briel

zelfs nog krasser protesteerde. ^)

Het protest zelf van de Edelen, dat alzoo basis van het besluit werd,

is te sprekend om bet hier niet af te drukken. Het luidt als volgt:

De Hceron Edelen van Holland en Westvriesland verklaaren op het stuk van de

Kerkelijke differenten, haar verstands altijds geweest te zijn, dat de questiën ver-

vattet in de vijf poincten, zijn van soodanigen natuure dat daar over een Christelijke

acconimodatie en toUerantie met behoudenisse van Kerkelijke eenigheyd wel kan en

behoord gepractisecrt te worden; daartoe haare nieyninge is geweest dat de Kesolu-

tiën voor deesen op deselve materie genoomen, bij provisie souden worden agtervolgt

tot dat de humeuren meerder gestilt zijnde, de saake soude zijn gedisponeort tot een

nader onpartijdige examinatie ; waartoe haar Ed. ook bewilligt hebben dat een Depu-

tatie van Politicque en Kerkelijke Persoenen soude geschieden; hebbende meede

daarna geconsenteert in een Provinciale Synode van Holland en Westvriesland, en

daar ncffens tot meermalen verklaart, gelijk zij alsnog verklaaren, dat in alle andere

poincten van Christelijke Leere niet anders sal worden geleert als het gunt over een

komt met de Leere der Gereformeerde Kerken, genoomen uyt Godes Woord, ende

in deese Landen betuygt door de ïsederlandsche Confessie, en den Heydelbergscheu

Catechismum; ende indien yemand daar jegens deede, dat jeegens den selven gepro-

cedeert soude worden bij Kerkelijke Censuren, ende ook (was het nood) bij publicque

authoriteyt; haar Ed. en hebben nooyt afgeslagen het houden van een Xatiouale

Synode der Vereenigde Nederlanden, soo wanneer het selve wettelijk na regten van

den Lande, en tot sulken eynde als voorsz. is soude worden geconvoceert; maar had-

den seer gaarne gesien dat voor het accordeeren van het Nationale Synode beproeft

waare geweest, wat zeegen God Almachtig soude willen geven over de besoigne van

een Provinciaal Synode, dan bemerkende dat bij de andere Provinciën, en ook eenige

Steeden van Holland en Westvriesland seer werd geinsisteert op het Nationaal

Synode;

Soo is 7, dat haar Ed., om haar Bondgenooten en Meede-Leeden, soo veel moege-

lijk is, te gemoet te gaan, verklaaren voor eerst te houden voor seeker en ongetwijf-

felt, dat hoewel de Leeden van Holland ende Westvriesland de waare Gereformeerde

Ileligie gemeen hebben met de voorschreeve Geünieerde Provinciën, als ook met

andere Rijken en Landen, dat nogtans de publicque dispositie en authoriteyt over

Kerkelijke saaken, de Staaten van elke Provincie bijsonderlijk is competeerende, en

dat de selve authoriteyt bij de Generaliteyt niet mag gebruikt worden als bij een-

piiarig consent van alle de Provinciën ; verklaaren insgelijks te verstaan dat de

decisie of definitie over de voorsz. vijf poincten (als raakende alle de Gereformeerde

Kerken) insoiiderheyd de gemoederen in deese Landen ten beyden zijden soo seer zijn

gepreoccupeert, niet behoord te geschieden bij eeo Nationale Synode, maar wel dat

in deselve Synode behoord gearbeyd te worden om de saake te brengen tot soodanigen

accommodatie, die met Godes Woord bestaen, en oversulks met goede Conscientie aan-

genoomen soude moogen worden ; en indien het selve tot onderling contentcment niet

soude kounen geschieden (als nogtans werd verhoopt) maar dat daar over soude eenige

decisie worden vereyscht, dat in sulkcn geval een Generaal Synode van de Gerefor-

meerde Kerken soude behooren geconsenteert te worden, om aangaande do voorsz.

questiën te verklaaren wat te houden is, voor fundamenteel of niet; en over hetgeen

1) ResohUien Staten van Holland, i618. p. 744—46.
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hetwelk niet fundamenteel soude worden bevonden , te stellen een Reglement van
Christelijke Accommodatie; verstaan daarenbooven dat geen Acten of besluvt van
Particuliere of Nationale Synode , do Landen of Ingozeetenen van Holland en West-
vriesland en sullen verbinden sonder expres Conaeat en Approbatie van de Staaten

derselver Landen , daar toe wettelijken beschreven ; verstaan meede dat tot belevd
van het Nationaal Synode de Staaten van Holland en Westvriesland sullen moogen
deputceren eenige Politicquo Porsoonen, Um minsten dubbel getal jegens de andere
Provinciën ten aansien van de grootheyd van de I'rovincif van Holland en Wost-
vriesland, ende derselver sonderlingo interest in de saake; en dat deselve Ocdei)U-

teerdcn niet bij representatie, maar lioofdelijk sullen bcsoigneien ; Laastelijk verstaan

haar Ed. niet eenige veranderinge toe te staan van hetgeene bij alle Handelingen en

ïractaten is goedgevonden; te weeten dat in Holland en Westvriesland een yeder

particulier in sijn gevoelen ende Religie vrij sal blijven, en dat men niemand ter

saake van de Religie sal moogen agterhaalen, ondersoeken of eenige molestatie aan-

doen, ten waarc hij hem andere ordre vrijwillig onderwerpe, onder welke verklaa-

ringe en besjjreken, ende anders niet, haare Edele te vreeden zijn te bewilligen in

het houden van de voorschrceve Nationale Synode ')•

Vergelijk iiu met dit scherp protest eens Dr. Van Tourenenbergens „on-

voorwaardelijk .'"

En toch zelfs het eenvoudige nalezen van Wagenaar, op wiens autoriteit

zicti Dr. Yan Tooreuenbergeu nogal beroept, had hem dan toch kunnen vrij-

waren voor de verdrietelijkheid, die het hem nu geven moet, op zoo haast

onbegrijpelijke aaneenrijging van fouten, bij een volstrekt niet controvers

punt van zeer bekende historiën, betrapt te zijn.

Wagenaar toch schreef wel niet heel, maar dan toch /lalf eerlijk :

Doch dit alles was, voor het afdanken der Waardgelderen, gebeurd. Terstond

daarna, gaven de meeste leden van Holland den moed op, om het houden dor Natio-

naale Sinode te beletten. De raadpleegingen op dit stuk werden, met nieuwen ernst,

hervat. Do Edelen en alle do steden, op Gouda na, bewilligden in de Sinode, op den

vijl'entwintigsten van Oogstmaand: dodi mot ci'h'kjc hepaaliiKirn, die meest hierop uit-

liepen, dat de zaaken, aldaar, tot bijlegging, niet tot beslissing, zouden moeten beleid

worden, en dat de handelingen der Sinode van geene kragt zouden zijn, dan nadat

zo, staatswijze, waren goedgekeurd. Men handelde nog over dit stuk, tot op den negen-

entwintigsten, en de gevoelens waren toen zo na tot één gebragt, dat men, zo de

Advokaat, naderhand, verklaard heeft, binnen drie uuren, ten volle, in de Sinwic hc-

willii/il :oi( lichlie» ; wanneer een ongemeen voorval de raadpleegingen van Holland,

voor eene poos, geheelhjk stremde ^).

Vooral de aanhef van dit stuk had Dr. Van Toorenenbergen nog kun-

nen waarschuwen. Het was het //afdanken der Waardgelders", vooral in

Leiden, den 23en Augustus, waardoor de Staten den moed verloren en de

zaak opgaven.

•1) ResolHticn Slateii van HoUund 101><. p. 738, 'J.

2) Wagenaar, Vad. Eist. X. p. 239, 40.
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En 3°. /.egt Dr. Van Tooreuenbergen, dat er in 1620 vau anti-Calvinistische

gezindheid bij dei^e toen metterdaad uitgezuiverde Staten geen sprake kon zijn.

Blijkbaar bedoelt de geachte schrijver hiermee, dat ze geen Remonstran-

ten meer waren in de leer, en in zooverre is zijn beweren onberispelijk.

Maar was zijn pen minder vluchtig over het papier gegleden, dan zou hij

tocli hebben ingezien , dat van het theologisch antagonisme in de professoren-

quaestie volstrekt geen oogenblik sprake was, want dat men, mi Dordt, over

de Formulieren van Eenigheid eenparig oordeelde, zoo aan den kant der Cu-

ratoren en Staten, als aan dien der Synodalen. Maar dat het hier in het

spel zijnde antagonisme uitsluitend de kerkrechtelijke quaestie gold, waarin de

Staten van Holland, zoomin voor als na het verzetten der Wet door Prins

Maurits, ooit tot de Gereformeerde zienswijze zijn toegetreden.

Vindt men a/i/«;-Calvinistisch hiervoor nu een te kras woord, welnu, laat men

dan mijnentwege zeggen, dat de Staten en Curatoren zich ook in 1620 en

volgende jaren met hand en tand tegen de Calvinistische opvatting van de

kerkrechtelijke quaestie verzet hebben. Over de keus tusschen a/i//-Calvi-

nistisch en /Me^Calvinistisch val ik niet. Mits Dr. Van Tooreuenbergen

zijn zonderlinge vergissing maar inzie en alsnu toestemme dat de Staten

vau Holland en West-Friesland, die P, het Jus patronatus niet prijs wilden

geven, 2°. de kerkorde niet wilden goedkeuren^), en 3" tot het weer bijeen-

roepen van een volgende nationale Synode hardnekkig weigerden mee te

werken, — vlak ingingen tegen al wat ten deze eisch van het Gerefor-

meerde, Calvinistische, te Dordt beleden, beginsel was.

STAND VAN HET GESCHIL.

Kort en kernachtig heeft Huig de Groot het verschil dat op kerkrechtelijk

terrein, of wil men in canonicis, de geesten destijds in ons vaderland scheidde,

saamgevat in de korte formule: de sijnodis judicat magistratns, waartegen

de Gereformeerden dan hun in synodis, en zelfs, dat nog getemperd, als be-

ginsel van kerkelijke autonomie overstelden. ^)

1) Dit betwiste punt heb ik in do Bijlagen mot nieuwe documenten toegelicht

en kan, gelijk men zien zal, na inzage van de Brsolutirn clrr Staten vroi Eolland, geen
oogenblik langer onder de twijfelaclitige punten der historie worden gerangschikt.

2) HüGO Grotii, Pielas Ordinum, Jo. Patius. Lugduni Batav. 1613. p. 77. Ego
vero addo : Non in sij)iodis tantum^ aed el de Stjnodos jitdicassc I))ipcralorcs,
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Een tegenstelling, waarvan de termen, nader uitgewerkt, ongeveer in dezer

voege tegenover elkaar komen te staan.

Naar luid der Remonstranten is van Godswege aan de Overlieid alle gezag

en alle macht opgedragen in Staat en kerh bel Voor wat de belangen

van den godsdienst aangaat, kwijt %\] zich van dien plicht door middel van

de kerk. Evenals elk ander instrument waarin /.ij /icii ter voltooiing van

haar taak bedient, als b. v. : het leger, de vloot, de rechterlijke macht, en/.,

blijft ook die kerk aan haar onderr.^chlkt. ^) Weshalve zij bevoegd en ge-

houden is : P. te bepalen welke hxr die kerk prediken, 2^ aan welke kerkorde

zij zich houden zal, 3'\ wie haar dienen zullen als ministri, ") en \'^ op wat

wijs uitgebroken geschillen te beslechten zijn.

Wel gaf de llemoustrant toe dat alles naar den Woorde Gods moest toe-

gaan, maar de vraag: wie over den zin van dat Woord te beslissen hadV

beantwoordden Uyteubogaert en II ugo de Groot c. s. met te zeggen: „ile

magistraat zelf." En op de tegenwerping: „Ast peritus non est ma'jistratus,

sacras Utteras nou didicit ^) repliceerde De Groot boudweg, in zichzelf blijkbiwr

het toonbeeld van den waren magistraat erkennend: Debet eas discere
:

de-

bet peritus esse : excitandns est a vobis in hoc studio!^)

Een systeem, dat nog scherper geteekeud lag in dit heldere woord van de

Fietas Ordimim, toen De Groot schreef: ,,De sua religione iudex est

unusquisque; de Ecclesiae (sub cruce) fide ipsa Ecclesia statuit; at de tid^

Ecclesiae quae publica est nemo jus statuendi habet, praeter euni cujus om-

uia publica sunt m manu ac potestate". ') Alleen zoo, aldus oordeelde

Oldeubarneveld, kon de eenheid van den Staat gehandhaafd worden en ont-

zeilde men de klip van de „liemjiublicam bicipitem;' 6) destijds meest befiuimd

en belasterd als gemeeuebestelijke „evenhoogheid" of naar de juristen te

zeggen plachten : de absolute collatcraliteyt. '^)

Waartegenover alsnu de Calvinisten vooral bij monde van Sybrandus

Lubbertus en de beide Acroniussen, een gemengd stelsel verdedigden, dat

1) II. ÜitOTll, de imperio humarum potcstatuni circa !<cara. p. -''/^^•^•;''^- '** '*'.

"

2) Officium Magistratus circa sarcrum miniatcrius. Hagac Comitii. 1562. Scripsi

A. C. E. M. G. p. 34 vv. Cf. Joan. Jcconius, Van de berocpin.jc dn- Prcduanten.

Middelb. 1615. p. 13 vv.
, . . ,..

3) HUGO Grotii, Pietas Ordinutn. p. 77. „Maar de overheid kent de Schnttmet.

4) Ibidem. „Dan moet zo de Schrift maar loeren
!"

5) Ibidem, p. 78. „Over mijn geweten ik zelf; over een kruiskerk de kerk
;

over

de openbare kerk de Overheid baas!"

(•)) Ibidem, p. 64. „Tweehoofdige Staat
!"

i
•

i pf
7) UyïENBOGAERT, Van het Atupl en hel <jeï,vi >;;,er kcrlü-Ujke Overheid. Cl.

Brand. II, p. IF. Leydekker. I, p. 19. Rüard Acroxius, \...x/.(v».(/i</ rerlnogh.

p. 35, et HüQO Grotii, de Imperio su»imarinn polestatum cireit ,s«f>-a. p. 3 vv. p. 69. vv-
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ze toelichtten met dit beeld: „Neemt exempel van een schip dat zijn stier-

man heeft, en daar een Capiteyn met soldaten in is, die vaart om teghen

sijn vijant te strijden. In dit Schip heeft de Stierman sijn regieringhe ende

ghebiedt, onderschevden van des Capiteyns regieringhe ende ghebiedt. De

Capiteyn heeft sijn regieringhe ende ghebiedt onderschevden van des Stier-

mans regieringhe ende ghebiedt. Nochthans moeten beyde de Stierman en

de Capiteyn, onder malkauders ghebiedt staan, en over malkanderen ghe-

bieden en regieren. De Capiteyn moet onder des Stiermans regieringhe

ende ghebiedt staan, zoo vele liet stieren van ^t schip belanght, dat het

aan gheen strant, zantclippe, stoote, of te andersins op 't droghe ghezeilt

worde. Want des Capiteyns en aller soldaten welvaren hanght daar aen.

De Stierman moet wederom den Capiteyn daerin gehoorsaem wesen, ende

onder sijn ghebiedt staan, dat hij het Schip nerghens dan iia den vyant

stiere, teghen welcken de Capiteyn met sijn Soldaten ten strijde gaet, ende

dat hij 't schip, als zij omtrent den vyant gekomen zijn, den slach beginnen

zal, ende volbrocht moet worden, alsoo regiere, datter in 't stieren niet

versuymt ofte ghedaan worde, daer door de victorie teghen den vyaudt ver-

hindert, ofte andersins om den slach te verliezen, oorsake ghegheven worde.

Deze onderlinghe onderdanichheyt, ende goedtwillighe onderwerpinghe, is

niet alleen onbaerlyc, maer zo nootzakelyc, dat zonder deselve niets goets

aen wederzyde uitghericht kan worden.

«Alsoo nu ist ooc met de Regierders der Pohtiën ende der ghemeyuten

gheleghen. Want de ghene die de Ghemeynte Gods ende de Politie re-

gieren, zijn ghelijc die t' samen in een schip varen, (want zij zijn beyde

eender Ghemeynten lidtmateji) ende onder malkanders regieringhe ghestelt,

ende daarom na ghelegentheydt der zaken, malkander ghehoorsaem wesen

moeten , zullen alle dinghen wel gaen, ende aen wedersijde een ghewenscht

eynde getroffen worden". ^)

Hun stelsel was derhalve: Kerk en Staat zijn twee afzonderlijke maar

in elkander geschoven levenskringen. Wat nu betrekking heeft op de

uitwendige aangelegenheden van het gemeenebest, en dus ook der kerke,

bezorgt de politieke Overheid ; maar alwat de geestelijke aangelegenheid van

de kerk en dus ook van het gemeenebest, raakt, staat ter competentie

van de ^/ecclesiastieke Overheid." Alzoo heeft de magistraat macht om den

kerkendienaar te richten, maar ook de kerk macht om de magistraatspersonen

voor zich te citeeren en te straffen met censuur. En wat voorts de vast-

1) RüARDi AcRONii, Nootwendigh vertoogh. 1. c. p. 39. Zio uitvoeriger over deze

coördinatie : Walaeüs, de niuiiere »nn. Ecdesiae et de Mafjistratiui inspectione circa

illud. II. p. 40» vv.
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stelling der leer, de instelling der kerkorde en de kerkelijke jurisdictie be-

treft, in deze alle is de kerk autonoom, de kerk de handelende en gezag-

hebbende macht, en komt den Magistraat geen andere bevoegdheid toe dan

van medewerking, approbatie en executie.

Wel stemden ook de Calvinisten toe, dat de Overheid niet blindelings,

maar naar eigen oordeel uit Godes Woord geput, bij het verleenen of weideren

van die //medewerking, approbatie en executie" te werk moest gaan, •) en

voorzagen ze dus uitnemend wél dat een op elkaar stooten van de

tanden dezer beide raderen alleszins denkbaar was, maar verre van hierdoor

afgeschrikt te worden, beleden ze veeleer dat het aan God den lleere, naar

2jijn gunst, en niet aan de Overheid hing, om dien Magistra;it ,/facilem cl

officiosum'" voor zijn kerk te maken, of haar dien te stellen tot wederpartijder. -)

Hierin echter stonden de Calvinisten vierkant en lijnrecht te^cn de llemon-

stranten over, dat, terwijl De Groot leerde : „Bij verschil beslist de Magistraat,"

de Gereformeerden in alle geestelijk en kerkelijk geding de eindbeslissing reser-

veerden aan de kerl : //Rogatur, cui finale judicium in controversiis fidei

competat ? Magistratui ne an Pastorum Synodis an utris(|ue ? Hoc obiter hic

dieimus: etiam Magistratus in his suis mandatis posse errare, et Pa.ttores a

Deo esse vocatos, ut omnibus, ac inter eos etiam Magistratibus, veritatem pro-

ponanf'. ^) Een alles afdoende verklaring, die we daarom het liefst met een

woord van Walaeas citeerden, opdat Dr. Van Toorenenbergen en zijn geest-

verwanten duidelijk zouden inzien, hoe beslist Walaeus ook in het kerk-

rechtelijk geding aan den kant der Acroniussen en tegenover Uyteubogaert

stond.
4)

1) Op dit gewichtige punt lette men wel. Eonvoudig door don Mftgiatrant to

doen uitvoeren, wat de kerk besloten had, kwam nooit bij onze vaderen op. Cf.

„Ne caecus sit aliueae sententiae siisceptur cl luhninUler" in PoLYAN'DRl, Walaei,

Thysi et KlVETi, Synopsi ptirioris theolof/iae. p. 735. § 30. „Ut haec omnia observet,

necesso est, ut intelligat, quae sit vera fides Christiana, ne in re tanti momonti aliquid

ex solo aliorum judicio aut arbitrio, sed ex certa sua scientia et fide stabili suscipiat

ac discernaf Ibidem, p. 75!). § XLI. Cf. Wai.aei, ('/»/•« o,)nii,i. II, p. t.">|i>.

2j Walaei, Opera omnia. II. p. 37a. „Hulpvaardig en voorkomend.'

3) Walaei, Opera oynnia. p. 37b.: „Of de eindbeslissing in korkolijko gos.hillcn

bij de Overheid of bij de kerk berust ? Ik zog : ook de Magistraat kan dwalen ,on dan

zijn de predikanten van Godswege geroepen, om aan ullm, en dus ook aan do üvor-

heidspersonen, Gods waarheid te leeren."

4) Ct. SopiNOii, Apol. respons, ail Borntm fidem LubberlL Franic. I61G, p. 106. Gers.

BUCERÜS, de guhernatione cccles. Middelb. 1618. p. 317. Smoutii. Eendracht enz. Rot-

terdam, 1C)08. praef C. II. Jatwyzimjhc van onhehoorli/rke wijze i-an doen van Smout iu.'t

toeighenbrief, p. 3. reyhenvertoogh der Amsterdamscho Commissie, p. 54. En vooral
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Past men deze beide stelsels nu op de verhouding van kerk en Aca-

demie toe, dan vindt men van Rem»nstrantsche zij een voorstelling, die zich

resumeeren laat in de zes volgende punten: 1° de stichting, instandhou-

ding, regeling en inspectie der Academie behoort geheel en uitsluitend aan

den Magistraat ;
2*^ de Theologische faculteit is een college door de Over-

heid ingesteld, a. om predikanten to vormen , en h. om de Overheid van in-

en voorlichting te dienen in geestelijke zaken; 3° ter handhaving van wat

de Overheid oordeelt den waren godsdienst te zijn, verplicht de Overheid

de Theologische professoren tot onderteekening van door haar goedgekeurde

formulen ; 4° censuur over de professoren oefent de Overheid door haar Cu-

ratoren ; niet de kerk ;
5° tot de kerk staat de faculteit in geen andere

betrekking, dan de Overheid zelve, d. i. autonoom en voorrang hebbende;

en 6° aan de kerk kan nooit macht over de professoren gegeven dan bij

overeenkomst, door correspondentie, en tegen equivalent.

Tegenover welke voorstelling de denkbeelden der G ereformeerden zich dan

in dezer voege laten saumvatten : 1°. De Academie, hetzij door de Over-

heid, hetzij door de kerk, of ook als vrije corporatie gesticht, maakt wdeel

uit van den dienst der kerk" ;
2° met name de Theologische professoren

bekleeden als Doctoren een kerkelijk ambt; 3° ze zijn deswege in zaken de

leer aangaande, als eminente kerkleden subject aan den kerkeraad van de Acade-

miestad, en als corporatie aan de Synode der provincie, met appel op de Synode

nationaal ;
4° ze onderteekenen de formulieren van eenigheid niet ten behoeve

der Overheid maar op last der kerk ; h^ ze genieten de libertas academica en

nemen in doctrinaire aangelegenheden, b. v. boekencensuur, een positie in als b.v.

de dassen hadden ; en 6" ze hebben jure suo zitting in de Synoden die de

aangelegenheden der gansche kerk behandelen, t. w. ' in de Synode /(«;/o?taaZ en

generaal.

leze men Eli.ardUS van Mehen, Traclael va» liet recht der Kertke, Harderwyck

lOiO, {). l'-i, die de tegenstellingen in dezer voege plnstisch voorstelt:

Gekefoiimeerden. Arminianen.

(jlodt • Godt

1
I

/ Christus Keyzer i " "
Kerkregenten j | | [

Lagere overlii'den. Kercke Kepublyc

f
Kercke Repuhlyc

I I

Keyzer en alle leeraars

burgera. en alle

kerckleden.

Zie de keerzij van den Titel.

Kerckoverhedcn Lagere overheden.
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Voor Holland, en speciaal voor Leiden, waa>- de kerk geen eigen Aca-

demie meer krijgen kon, geen vrije school gevonden werd, en alleen de

Overheidsschool bestond, kwam het geschil tusschen kerk en Magistraat, of

wil men tusschen Calvinist en Remonstrant, dus feitelijk nerr op deze drie

vragen : P Heeft de kerk het recht om de Tlieologische professoren voor

zich te ontbieden en als aan haar subject ter verantwoording te roepen?

2" Zal de onderteekeniug der formulieren ten genoegen van de kerk of van

den Magistraat plaats hebben ? en 3° zullen de i)rofpssoren in de Theologie

xitting hebben alleen in de Synoden van heel het land of ook in de Svnoden

der enkele provincie?

En om nu duidelijkheidshalve het laatste j)unt, van zitting hebben name-

lijk in de Synoden nationaal of provincia.al, nog scherper te accentueeren,

zij ten slotte nog aangewezen, wat er aciiter dit dilemna voor politiek en

kerkelijk geheim stak.

Teweten de Remonstranten waren vooral destijds jjrat en tuk als nooit

op de in zichzelf afgesloten souvereiniteit van de enkele provinciën. Holland

was hun een staat, een rijkje, een land op zichzelf. Dientengevolge eischten

ze dat ook de Gereformeerde kerk van Holland en West-Friesland als een

kerk op zichzelf zou beschouwd worden , die derlialve in eigen boezem recht

van beslissitig had over de leer. En in dit systeem nu sprak het vanzelf,

dat dus óók de Theologische professoren, die bij zaken de landskerk rakend stem

in het kapittel hadden, dienden te zitten in de provinciale Synoden.

Maar van dit provinciaal geknutsel wilden nu juist de Gereformeerden

op kerkelijk terrein niets hoegenaamd weten. God de Heere had de kerken

van deze landen, en niet de kerken \sxn een enkel geirest, in den smeltkroes van

het martelaarschap tot één geestelijke eenheid saamgesmolten. Er was één

nationale kerkeeuheid evengoed als één kerkelijke nationaliteit in deze landen

tot stand gekomen. Dat verbrokkelen in gewesten was du.s de historie,

was Gods daden, was de roeping dezer kerken in het aangezicht slaan. En

ook uit dien hoofde betwistten en ontzeiden ze dan ook pertinent aan alle

|)rovinciale Synoden het recht, om op de zaken die de tfunsc/ie kerk aan;p'n<jrn

te resolveeren. Dat stond niet aan hen, maar uitsluitend aan de Sipwdc nationmd

of nog liever generaal, met alle Gereformeerde kerken saam. En overmits

uu de Tlieologische faculteit steeds de kerk in haar geheel en nooit een deel

der kerk dient, of wil men, wijl het Doctoraat een generaal en geen locaal

ambt was, zoo konden en mochteii ze dus ook niet toestaan, dat de professoren

als memhra corporis «ex lege'' zitting kregen in eenige Synode provinciaal.

Metterdaad lagen dus in de vraag : Zitting voor de professoren in de Sy-

noden provinciaal of nationaal? de polen der beide stelsels diametraal en on-

verzoenlijk tegen elkander over.
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Wie „nationaal'' zei was Calvinist; en Anti-Calvinist wie voor het /^pro-

vinciaal' partij koos.

//Nationaal" of //Provinciaal" was werkelijk Sliibbóleth!

4.

PEAEPA.RATOIR.

De //Suyt-hüllandisclie Synode" die in den jare 1618 den Gen November

haar zittingen te Delft aanving, droeg uitsluitend het karakter van een

//Synode praeparatoir" voor het groote Gereformeerde Concilie, dat reeds den

13en November daaraanvolgende; dus juist een week later; te Dordrecht

door den heer Martinus Gregory, ,/der Beiden rechten Doctor en Raadordi-

nair in het Hof van Gelder", in naam der Generale Staten geopend werd.

//Praeparatoir^', niet slechts om de deputaten te benoemen en de gravamina

in gereedheid te brengen, maar ook om voor de kerkrechtelijke punten de

beslissing der Synode te vergemakkelijken. ^)

Onder meer nu dat op deze kerkelijke samenkomst gepraepareerd werd,

behoorde ook en vooral het voorloopig vaststellen van een Concept, ter

regeling van de betrekking, die van nu voortaan tusschen kerk en Aca-

demie, naar de wenscheu der Calvinisten, ontstaan moest.

Niet toch om den put te dempen, nu het kalf verdronken was, maar om

te voorkomen dat het er weer inviel, moest partij getrokken van het zeld-

zaam gelukkige oogenblik, om dezen Achilleshiel van onze kerken in de toe-

komst, zoo men hooj)te, onkwetsbaar te maken.

En dat oogenblik was gunstig.

Reeds dertien jaren had de kerk getobd, om met de Universiteit van

Leiden, wier overgroote 'Trxppna-ia. heel onzen kerkstaat in rep en roer had

gebracht, tot een definitief accoord te komen ; maar eerst was dit op Ar-

minius' hardnekkig zwijgen, en toen hij wegviel, op den verklaarden onwil der

Staten van Holland afgestuit, die na 1608 met tyraunieke wil keur (op het

drijven van Oldenbarneveld, die maar aldoor op invoering der wetten van

1591 drong) elke bijeenkomst der Zuid-Hollandsche Synode tien jaren lang

hadden tegengestaan en verboden.

Nu daarentegen was de Theologische faculteit ingekrompen op Episcopius,

die in zak en assche zat, en Polyander, die op hun hand was, en stond

1) Ook Bidcinvimd getuigt, dat do .,Siiytliüllaudioi," in beslissende oogenbliliken

ter Synode den toon aangaven, p. 133.
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men, met de Synode-nationaal in het gezicht, voor liet fait-accompU, dat de

wwet in Holland allerwege verzet was", en zoowel de tegenstand der Edelen

door ampliatie van hun corps, als dié der steden door het veranderen der

Besturen gebroken was. ^)

Geen wonder dus, dat de Kerkdijken, ziende hoe alles hun met-liep, in den

roes hunner vreugde, zich aan soortgelijke illusiën ten opzichte van de

Staten van Holland overgaven, als Dr. Van Toorenenbergen zich zelfs nog

na twee eeuwen, ten laste liet komen, en zich ja waarlijk inbeeldden, dat de

Edel-Mogenden, ook op de kerkrechtelijke punten alsnu van den ouden Anti-Cal-

vinistischen zuurdeesem gezuiverd waren.

Hoedanig ze hiermee nu buiten den waard rekenden, zal later in bijzon-

derheden blijken. Thans wil ik slechts aantoonen, hoe gansch naievelijk de geen

kwaad vermoedende Synode praeparatoir zich aan zoo schoone droomen overgaf,

wier verwerkelijking onze kerken nooit zouden beleven.

Er was namelijk ter Synode ingediend het navolgende gravamen, dat als

N°. 3 onder de gravamina dezer Synode voorkomt

:

„Alsoü de eerste swaricheyt over de leere uyt de academie van Leydeu is ge-

sprooten, dat de Syn: hierop alsoo wil letten dat inden toecomenden Syn. Nat. hierin

mooge versien werden, opdat beyde in de academie ende in de theologisciie collegien

niet dan de ware gereformeerde leere gehanthavet ende de studenten daerinne

behoorlyck geoeffent werden, ende dat insonderheit geleth werde op de persoonen

van de professoren in de theologie ende regenten in de voorsz. coUegien, offt oock

niet behoort beraemt te werden een ordonnantie naer d' welcke voortaen de professoren

der theologie ende der Hebreeusche sprake mitsgaders de regenten van de voorz.

coUegieu sullen verkooreu ende beroepen werden; item off niet onder 't getal van

de opsienders van de voorsz. coUegien eenigo kerckelyke persoonen behooren gestelt

te werden". -)

Hierop nu werd, blijkens art. 15 der Acten^ genomen de hieronderstaande

resolutie

:

„Aengaende het derde gravamen van in toecomende tijden voor to comcn die

swaricheyt die nu in de Leere is gevallen dewelcko eerst uyt de academie van

Leyden is gesprooten, is om daertoe te comen goetgevonden vier persoonen uyt dese

vergaderingh te belasten een seecker ordre te benimeu, aengaende de professoren

in de theologie, ende de Hebreeuse spraecko de regenten der coUegien ende de

Studenten theologiae, item de opsienders der coUegien, welcke ordre in dcsen Syn

:

goetgevonden synde, eerst gecommuniceert sal werden met de Kd. Mog. lieeren Staten

van HoUandt ende Westvrieslant om daernaer met voorweten iiaerer Kd. Mog. als

oock haere Ed. Mog. approbatie, den Üedep. van Üelderlant, Vrieslant ende Üroe-

1) Op 8 November, twee dagen na de opening der Synode, sloeg Prins Maurits

de laatste hand aan zijn energiek ondernemen, door de verandering van de vrüudsciiap

in Den Haag.

-2) Act. Sijn. Delf ai. 1018. grav. N". 3. Kopie Kijksarchief. fol. 18.
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nigerlant die op den Syn : Nat : sullen verscliynen door onse Gecommitteerde voor-

houden ende indien sy het noodich vinden, den Syn: Nationaal voor te dragen, volgens

alle twelcke oock een soodanige ontwerpene ordre den Ed. Mog. heeren Staaten

voornoemt met een remonstrantie vertoont is". ')

Merk hierin op het sans gêne, waarmee men ineeiule de zaak te kunnen

op touw zetten ; en het schier onbepaald vertrouwen, dat men oordeelde op

Hollands Staten te kunnen stellen ; maar hoe toch desniettemin de gevoe-

ligheid van Holland op het Shibbuleth van //Nationaal" of „Provinciaal''

werd ontzien. Kon men met Holland alleen klaar komen, dan zou men

namelijk de Dordtsche Synode slechts registreeren laten wat geschied was.

En geen wonder, dat men een slinger om den arm hield, want rechts van

den Praeses zaten de H. H. Mr. Nicolaas Cromhout, Raad Ordinaris vau

den Hove, en Jacob van der Paau, der Delvenaren Burgemeester. Dit stemde

voorzichtig. Doortasten meende men te kunnen , maar prikkelen wilde men

toch niet.

De arbeid der Commissie, die bij deze Resolutie benoemd werd, had tot

resultaat een opstel, ten titel voerende: nPoincten aengaende de Universi-

teyten, by de Synodus van Delft A°. 1618, van Suyd-Hollant aen de Ed. Mog.

Heeren Staten van Hollant en Westvrteslant overgelevert'^ en van dezen inhoud :

I. Dat tot opsicht ende regeringe van de universiteyten ofte illustre scholen

sodanighe curateurs moghen gestelt worden, die lidmaten zijn van de gereformeerde

kercke, notoirlyck staende int gevoelen van de aengenomene gereformeerde leere.

II. Dat de beroepingen der professoren der H. theologie niet en geschiede dan

met ad/ys des Synodi, ofte so de beroepinge niet en soude tot den Synodum connen

uytgestelt worden, der gedeputeerden uyt elcke classe tot dien eynde beneffens de

gedeputeerde des Synodi te beschrijven. Dat desgelycks ook werde geprocedeert in

de beroepinge van de regenten ende subregenten der theologische collegien.

III. Dat in de beroepinge van de professoren niet alleen in de faculteyt van de

H. theologie, maar oock in de andere faculteyten, ende namentlyck in de Grieksche

ende Hebreusche tale, gelyck ook in de philosophie, insonderheyt geleth moghe

worden, dat sulcke mannen werden beroepen, die niet alleen van weghen hare ge-

leertheyt ende verstant uytstekende ende vcrmaert zyn, maer oock Godsaligh ende

stichtigh van leven, ende bekent notoirlyck te staen int gevoelen van de aengenomene

leere deser gereformeerde kercken, ende die noyt rechtveerdigh nadencken van on-

suyver gevoelen in de leere hebben gegeven.

IV. Dat de professoren van alle faculteyten om sulcks te betonen gehouden

werden in 't aenvangen van haren dienst de formulieren der oenicheyt in de leere

te onderteckenen.

V. Dat de professoren in de philosophie ende talen geen poincten der christelycke

leere in hare lessens sullen moghen verhandelen, ofte daer van disputeren, sonder

'tselve eerst met de professoren der II. theologie gecommuniceert ende van deselve

goetgekeort te wesen.

VI. Dat den professoren der H. theologie niet toegelaten en werde, noch ge-

1) Act. Syn. Delf. ai 1618. grav. No. 3. Kopie Rijksarchief, fol. 8 verso.
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oorlooft zy eenich hooftstuck der leoro, hoedanich 'tselve soude mo^hen wesen pro-
blematice te disputeren, opentlyck in twylfol to trecken, ofte disputandi causa daer-
van anders leeren, als in de gereformeerde kcrcken hier te lande geleert wort.

VII. Dat de professsren der H. theologie ende de regenten van de theologische
collegien gehouden werden van hare leere aen de Synoden rekenschap te geven,
wanneer de Synoden tselve van haer souden moghen begeren, ende dat sy in desen
het oordeel der Synodi haer sullen moeten onderwerpen.

VIII Dat de Alumni Ecclesiarum, die tot dienst van de kercke opgetrockeu
worden, so in de collegien als andersints, dickwils van de professoren der H. theologie
ten overstaen van de Gedeputeerde des Synodi moghen worden geëxamineert ')

Klaar en duidelijk spreekt liieruit liet Calvinistische standpunt. De kerk

zal mede aandeel hebben in de benoeming der Tlieologische professoren. Ten

genoegen der kerk zullen Curatoren en lioogleeraren aan de kerkleer gebon-

den zijn. Problematiek tegen die leer te disputeereu zal verboden wezen.

Eindelijk, hoogleeraren zoowel als studenten zouden aan de Synodale juris-

dictie onderworpen worden, maar .... van het tijue puntje, waar het op

aankwam, van zittingsrecht der profesoren in de provinciale Synode, geen

woord

!

Zoo was het aas uitgehangen. De haak was onzichtbaar gehouden.

Maar .... de Staten beten niet !

ONDER DE BESCHREVEN VADEREN !

Op de Synode generaal en nationaal zijn de „Professores Belgici", gelijk

ons boven bleek, naar eisch der Gereformeerde beginselen, als stemhebbend

College toegelaten en met eere en onderscheiding bejegend. Zoozeer zelfs

was men op hun aanwezigheid gesteld, dat expresselijk naar Friesland om

het deputeeren van professor S. Lubbertus geschreven werd. -) Men maakte

er geen geheim van, dat men, bij de weerlegging der Remonstranten, voonil

op hen rekende. ^) In alle gewichtige commissies werd een hunner opge-

nomen. ^) En met name VV^ilaeus, Polyander on Thysius waren, veel meer

dan G omarus en Lubbertus, de i^cwildi; raadslieden der beschreven Vade-

1) Dit stuk heb ik na lang zoeken, door do welwillendlioid des lieeron Hingmans,

ten leste onder de „secrele slKcln-n" van de Hoog Mog. 11. Staten-Generaal, op het

Rijksarchief, gevonden, in een pakket: „Verbael van de 11. H. ücdclegeerden ter Synodus."

2) Sessione. V. Ad. Synod. fol. 18 en Sess. XI. Ad. Synud. fol. '23

3) Ad. Syn. fol. 17. Sess. IV.

4) Walaei, Opera on^x'ut, vita ipnius p. 21».
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ren. ^) Slechts op één punt beperkte men hun invloed. Teweten men koos

ze niet in het moderamen, en wel overmits de professoren zelven feitelijk nog

niet onder de hoogheid der kerk waren gebracht. ")

Maar dat overigens aan zekere antipathie van Walaeus tegen de Synode

van verre niet te deuken viel, en hij omgekeerd veeleer in aller schatting

de ziel der A'^ergadering was, staat vast voor wie weet, op wat wijs de Am-

sterdamsche Burgemeesters soms vaste koeriers op den Haag lieten loopen,

om alles met Walaeus af te spreken ; hoe het Amsterdamsche Consistorie bij

het beramen der Synode op zijn advies afging ; en vooral hoe Prins Mau-

rits in die hoogernstige dagen soms halve nachten met Walaeus in gesprek

was; zoodat zijn biograaf naar waarheid zeggen kon //dat Walaeus meer

dan iemand het bijeenkomen van deze glansrijke Synode heeft bewerkt. ^)

Ter sprake nu kwamen de Academische aangelegenheden op deze Synode

reeds in de achttiende zitting, toen de Zeeuwen, natuurlijk onder Walaeus'

inspiratie, ^) een gravamen indienden over de opleiding der Theologische stu-

denten, waarbij o. a. voor de kerk bedongen werd: 1*^. bepaling van den

studietijd op 5 a 6 jaren; 2°. recht op beoordeeling der //voorstellen"; en

30. //Pastorum in illos inspectio singularis^'. ^) Dit voorstel nu nam de

Synode, zonder eenige de minste inspraak van de kant der professoren, aan. ^)

Maar de eigenlijke //question bruiante" der Academiën kwam toch eerst

aan de orde, toen de //Snyt-hollandici," den 2en Januari 1619; dus nog

in het bijzijn der Uitheemsche Theologen; hun gravamina indienden //ad

reformationem academiarum spectantia^\ '')

Terstond begreep de geheele Synode dan ook, dat het bij dit voorstel een //res

maximi momenti'"'^) gold, en besloot derhalve het, nog hangende de discussie

over de Canones, onverwijld collegiaal te maken, opdat men te gelegener

tijd dit heete hangijzer, zonder zich de vingers te branden, profijtelijk han-

teeren mocht. D. w. z. geraken mocht tot zoodanige afdoende //institutio

1) Zoo b. V. in de Commissie voor de Canones^ de gewichtigste van alle,

Dr. Walaeus en Polyander. Sessie. CXXVIII. Voor de Confessie, even belangrijk,

Dr. Thysius. Sessio. CLV. Voor de voor- en narede op de Canones, Dr. Walaeus.
Sessie. CLXXIV. Voor de Commissie bij de Hoogmogende, Dr. Polyander. Sessio.

CLXXV, enz. En voorts cf. Balcanqual. p. 325 vv.

2) Walaei Vita, Opera oninia. I. p. 27a.

3) Ibidem, p. 26».

4) Walaeus was destijds professor te Middelburg.

5) Act. Syn. Sess. XVIII. fol. 47. „Bijzonder toezicht van de predikanten."

6) Ibidem. Sess. XIX. fol. 49.

7) Ibidem. Sess. XLV. fol. 169. „Die de reformatie der Academie ten doel

hadden.

8) Ibidem.
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et guberoatio Academiarum," als waarborg kon opleveren f,ne qua nova ex

üs in posferum nascerefur calamitas, qualis hactenus maximo cum Ecclesiae dam-
710 exorta esset ;" en „staat én kerk beide" alzoo voortaan veilif mochten
zijn. 1)

Wat dit voorstel inhield, bleek ons boven reeds.

Intusschen het sliep tot op den 18 Mei, toen het tamelijk terloops, in

de 163e zitting aan de orde kwam.

Wel was reeds bij de vaststelling der kerkorde sprake geweest van de

positie der Theologische professoren en dienaangaande beslist: «. dat ze

in den dienst der kerk naar rang op de pastores volgen zouden (Art. 2);

b. dat hun in dien dienst de verdediging der kerkleer was opgedragen

(Art. 18); c. dat zij de formulieren onderteekenen zouden (Art. .53); en

cl. dat ze //Librorum visitatores'^ zouden blijven (Art. 55); — maar over de

netelige punten van de subjectie aan de kerkelijke censuur en het mede-

aansteUingsrecht der kerk, zweeg ,men bij de behandeling der kerkorde

geheel, om ze eerst op te nemen bij de discussie over het voorstel adhoc.

Hieraan nu toe gekomen, deed meji wel een stouten stap, maar die helaas

even spoedig berouwde.

Men stelde namelijk een Concept-reglement voor de Academiën vast dat, uit

tien articulen bestaande, nog een stap verder ging, dan het Zuid-Hollandsche

voorstel en van dezen inhoud was

:

In die provinciën daer de universiteyten of hooge schooien zijn, sullen de Heeren

Staten van deselve provinciën versoght werden, dat se in de bestellinge van deselve

schooien gelieven te letten op dese navolgende Articulen:

I Dat over de opsicht ende de regeeringe van de academiën gesteldt werden

geleerde mannen, leden der üeretormeerde kercke, waervan men verseeckcrt is, dat

se de leere, van het begin der reformatie by ons aengenomen, zijn toegedaen.

II. Dat de Curatoren der academiën niet altijdt blyven, maer alle drie of vier

jaren veranderen, soo dat jaerlijcks in de plaetse van eenige die afgaen, andere

suocederen.

III. Dat behalven de politycken persoenen, oock een predikant of twee dese

sorge en opsight werde aenbevolen, om naeuwer toesight te hebben op de Theolo-

gische faculteyt.

lY. Dat tot de possessie der Theologie niemandt beroepen worde, dan met

toestemminge des Synodi, ende desselfs gedeputeerden, welcke het vrystacn sal, uyt

yeder classis eenige predikanten byeen te roepen, om over dese beroepingc met

malkanderen te beraetslaen, soo mogelyck deselve tot het naestkomende Synodus

niet en konden uytgestelt worden. Ende ware te wenschen dat desen voet oock

gehouden wierde in de beroepinge van den regent en onderregent van het Theolo-

gische Collegie.

V. Dat in de beroepinge der professoren niet alleen dor Theologie, maer oock

der andere faculteyten, en wel meest der Hebreeuwsche, pag. 127. on Grieksche

1) Ibidem. „Zoodanige regeling van de academie, dat er niet weer, als in Ar-

minius' dagen, verderf door over heel de kerk en heel het land kwam."
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hilcn, alsoock der philosophie, goede sorgcn wcrde gedragen, dat geene andere

beroepen en werden, dan die uytniunten in geleortheyt ende verstant, ende die ver-

maert zyn aen welcker Godtsaliglieyt en vromiglieyt des levens niet getwyffelt wcrdt.

En die haer vasthouden aen de van oudts gereformeerde leere, en noyt reghtveerdige

reden tot suspicie van onsuyverheyt in de leere gegeven hebben.

VI. Dat alle professoren van yeder faculteyt en konst, tot betuyginge van hare

vereenstemminge in de reghtsinnige leere, in den aanvangh van hare bcdieninge

de formulieren van eenigheyt, de belydenis en catechismus deser kercken onder-

teeckenen.

VII. Dat het den professoren der phisolophie on talen niet toegelaten werde

in hare lessen of disputatien, theologische materien of geschillen te verhandelen»

voor dat se de saeck met de Theologische faculteyt gocommuniceert, ende verlof

daertoe verkregen hebben.

VIII. Dat de professoren der Theologie verboden werde nieuwe gevoelens voor

te stellen, strydigh tegens die in de kercke aengenomen ; ende niet toegelaten

problematice eenige scrupulen tegen de aengenomen leere lightvaerdelyck te moveren.

IX. Of niet geraden zy, dat de professoren der Theologie en de regenten der

Theologische collegien in de Synodus vcrschynon, en aldacr reeckenschap gceven

van hare leere, en het oordeel des Synodi zyn onderworpen.

X. Dat de alumni der kercken, soo die in de collegien, als die elders woouen,

dickmael geëxaminecrt worden, en dat in het bywesen der Gedeputeerden des Synodi. ')

Immers, deze Concept-Resolutie was in twee opzichten nog kras.ser dan het

te Delft beoogde. Er werd toch bovendien geëischt :
1^', zitting van minstens

één predikant in het Curatorium; 2°. aftreding van Curatoren om de 3 a

4 jaar. Bepahngeu, die daarom van beteekenis waren, wijl ze inmenging

van de kerkelijke autoriteit in het academisch statuut en nu ook in de

samenstelling van het college van Curatoren beoogden.

De onderteekeningsformule voor professoren, die kort daarop, den 25

Mei, in de 175e sessie werd vastgesteld, was natuurlijk geheel op de aan-

neming door de Staten van deze Concept- rcsoZw/Ze gebaseerd, en deed weinig meer

dan licliaam en vorm schenken aan wat in dit Concept reeds beworpen was ").

En liever dan ons bij dit overbekende formulier op te houden, stappen we

dan ook zonder langer verwijl naar het laatste besluit over, dat de Dordtsche

Synode in deze materie gejiomen heeft, en dat, beter dan al het voorgaande,

licht op de zaak in quaestie werpt t. w.: de benoeming van f/edelegeerden aan

hun Hoog Mogenden.

In de slot-zittiug van 29 Mei namelijk is door de Synode een Commissie

benoemd, bestaande uit de H. H. Bogerman, Rolandus, Faukelius, Hommius

en Poll/ander^), met last om zich te prcsciitcoren in de vergadering van

H. Hoog Mogenden, en de Staten-Generaal bekend te maken, met wat door

de Synodalen thans van den kant der Overheid werd verwacht.

1) WiLTEN, Kerk Plakkanlb. I, p 12G.

2) Poslcuta. Sess. 1G4. I. 129.

'ó) De opgave in de Post. aclu laat ten onrechte Rolandus uit.
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Het verbaal van deze Commissie, dat op ongelooflijk slordige en onvertrouw-

bare wijze in het Placcaatboek is afgedrukt, is iu orirjinali door mij terug-

gevonden in het Rijksarchief, onder de „sccrete stucken," en geeft in ver-

band met mijn onderwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1°. dat de Synode de goedkeuring der kerkorde verzocht heeft niet

van de Staten-provinciaal, maar van de Staten-(/e«e/-ua/, en wel als zijnde de

laatste en niet de eerste „onse Christelijcke Hooghe Overhei/t in dese hinden."

Plaatsing alzoo van de Souvereiniteit, althans iu kerkelijke materie, bij de

Hoog Mogenden en niet bij de Edel Mogenden.

2°. dat de Synode de Staten-Generaal oproept niet om de kerkorde aan

de provinciën te //recommandeeren", maar met hcoge hand op te leggen.

3^. dat de Synode, terugkomende op haar besluit, van 1<S Mei jl., het

toen aangenomen concept-reglement weer varen liet, en terugkeerde tot de

,/Acht Poincten der Suyt-hollandsche Synode". ^)

De desbetretfende zinsneden uit het „verbaal" toch luiden aldus:

a. Ende nademael Uwe Hooch Moge, ten besten bekent is, hoeveel du kerckon

descr landen daeraen gelegen is, dat de mholoi^ so luujhc als trioiale, behooriijck

moghen wesen bestelt, ende de ervarenheyt gclcert hoeft, wat groote onhoylen hy

gebrceckc van dien in de kercken ende landen zyn ontstaen, dat oock bij Uwe Houch

Mog. over deselve sodanighe ordre nioghe gestelt worden, waerdoor alle misbruycken

wechgenomen zynde, de behoorlyckc vruchten uyt deselve te beter souden connen

becommen worden.

b. Tot weicken eynde aengaende de iviivcrsitrt/tcn ende illustrc scholen de Sy-

noduB als vooren versoeckt, dat Uwe Hooch Mogen, gelieven te letten op de pointii'n

hl den vootiednueii jan' Inj de SijnodHs van Sin/dt Hollandt aen de Ed. Mog. Heeron

Staten van Hollandt ende "Westvrieslandt ten selven eynde overgelevert, hierbij ijamdc,

en dat deselve by Uwc Hooch Mog. aen de respectieve provinciën, daer hooghe ofte

illustre scholen zijn, gerecommendeert moghen worden.

,/Hierbijgaande," zeggen de stellers, en dit stuk, dat men er dan ook nu

nog in vond liggen, was niets dan de letterlijke kopie van de Acten der

Delftsche Synode van 1618, die we boven reeds afdrukten.

Blijkbaar hadden de Synodalen dus van de Gedelegeerden reeds te ver-

staan gekregen, dat ze vooral niet verder moesten gaan, en lieten ze danr-

om hun latere en verder gaande eischen weer glippen.

4i^. dat de Synode de Resolutiëu over de Academiën niet door de Hoog

Mogenden wil zien vastgesteld, maar slechts ten goede bevolen wil hebben

aan de Staten der provincie.

en 50. dat dit stuk geteekeud is door heel liet moderamen, echter met

deze opmerkelijke uitzondering, dat een der Scribae wegblijft en hiervoor

1) Zie Bijlage C.
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in de plaats treedt de Praeses van het College der Nederlandsche Professoren ^) :

D. Johannes Polyander : die niet //loco scribae" teekent, maar uitdrukkelijk

zijn titel vermeldt: S. S. Theologiae DocAor et Professor.

Deze handteekeniug nu noemden we hoogst opmerkelijk. Want immers,

er blijkt ten duidelijkste uit 1°. : dat de leiders der Synode met opzet den

iidoyen d'dge" der hoogleeraren mee lieten teekenen, om hun kans op sla-

gen te verhoogen, doordien nu uitkwam, dat de hoogleeraren er zelven

mede bewilligd waren ; en 2°. dat de hoogleeraren, door zich tot deze mede-

werking te verleenen, metterdaad toonden er me' bewilligd te zijn. Een

omstandigheid zóó merkwaardig, dat indien Dr. Van Toorenenbergens aan-

val niet reeds van alle kanten af- en op hemzelven teruggeslagen ware,

reeds op zichzelf deze ééne onderteekening vernietigend voor zijn geheele

voorstelling zou zijn.

Die handteekening van Polyander, als repraesentant en in naam der geza-

menlijke professoren optredend, staat toch onder een stuk, waarin de Synode

niets minder vraagt dan, „dat aan de Staten van Holland zal worden aanbe-

volen de subjectie van de professoren aan de Synode provinciaal te gelasten.'^

Waarmee dus boven alle bedenking is uitgemaakt dat in den strijd, die

later door de Staten van Holland tegen die nsubjectie aan de Synode provin-

ciaal," zoo hardnekkig gevoerd is, Polyander c. s.; tenzij men de eerlijkheid

van hun karakter te na dorst te komen ; met hun overtuiging niet kunnen

gestaan hebben aan de zij van Curatoren.

6.

DE DUBBELE MISGREEP.

Pas was de groote kerkvergadering vaii Dordrecht uiteengegaan, of reeds

den 23sten Juli daaraanvolgende kwam de Synode-particulier van Zuijd- Hol-

land bijeen, om, als executrice der Dordtsche nalatenschap, de besluiten der

beschreven Vaderen ten uitvoer te leggen.

Nu viel het zoo, dat de toerbeurt juist Leiden, de Academiestad, als //ecclesia

synodalis," aanwees, en daardoor ongezocht de eenigszins overspannen «eccle-

siastieken" op een wijze met de hoogleeraren in contact bracht, die van

achteren inaar al te noodlottig bleek voor de verhouding van Kerk en We-

tenschap in deze landen.

i) Do opgave in de Postacta is ook hier i'autief. De assessor Rolandus is daar

weggelaten. Maar zijn handteekening staat wel terdege onder het „verbael."
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Het was de derde Synode die te Leiden daagde. De eerste kwam er saam

in 1593; de tweede in 1600; de derde maal had men Leiden, zeker om
het overprikkelde van den toestand, wijselijk overgeslagen, maar thans ver-

viel voor zulk een voorzichtigheidsmaatregel alle oorzaak. Immers nu Ejiis-

copius in den rechtstrijd bezweken was, Bertius en Barlaeus zich nauwlijks

vertoonen dorsten, en de vroedschap te Leiden veranderd was, kon men

zich in de sleutelstad uitnemend thuis gevoelen en beter dan ooit, zoo dacht

men, kans vinden, om de zaak der Academie eens voorgoed, bij maniere van

eene huiselijke aangelegenheid, in der minne en naar den zin der kerk te

schikken. Een hope, waarop men meende nog te vaster te kunnen gaan,

uu bij Resolutie van 17 November 1618 ook het Curatorium van LeidiMi

was omgezet, door // committeering in dat College van den Edelen, Gestrengt-u,

Erentfesten en Weigeleerden Heere Johaii van Wassenaer en Duyvenvoirdc,

Heere van Duivenvoorde, Voorschoten, Sterrenburg enz." ; voorts van „den Ge-

strengen, Erentfesten en Weigeleerden Heere Adriaen Pauw, Ridder en der

Beiden Rechten Doctor;" en eindelijk van //Mr. Rochus van den Honaart, oudste

Raad Ordinaris in den Hoogen Rade van Appel van Holland"; ^) alle drie

mannen die met Prins Maurits in de politiek gingen en in theologicis het

hielden met de Contra-Remoiistrantsche partij.

Op deze gunst der tijden wat te sterk vertrouwend, ondernam de Lcidsche

Synode dan ook aanstonds drieërlei: t. w. ten eerste drong ze bij Curatoren

aan op uitzuivering van het Academisch personeel; ten tweede ging ze over

tot het citeeren van professoren voor haar vierschaar; en ten derde bewierj)

ze een Reglement voor de inspectie of visitatie van Leidens Academie door

de kerk.

Nu, met het eerste slaagde ze dan ook boven verwachting. Ze kreeg

toch ten bescheid : „dat de heeren Curatoren niet alleen op de Theologische

faculteyt wilden letten, maar daertoe arbeyden dat de geheele Universiteyt

werde gereformeert ende haeren voorigen luyster krijge, dat oock de Heeren

Curatores airede, tot de professie in de Theologie gedelibereert waeren te be-

roepen, D. Petrum Molineum ende D. Antonium Walaeum, ende tot het

regentschap in het collegie D. Presidem Eestum Hommium ende tot subre-

geut M. Danielem Sinapium." -) Geen wonder dan ook dat de Synode «hier-

aen een groot ghenoeghen nam," en voorts haren gedeputeerden iu last gaf

:

//vorder op dese saecke te letten, ende bij de heeren Curatoren ende bij

sijne Princelyke Exellentie aen te houden, dat het gcene 'twelck wel begon-

1) Resoluliën Staten van Holland. 17 Nov. 1618. p. 8.'>8 en 859.

2) Act. Syn. Leid. art. 3. fol. 25 verso. Kopie Rijkearchief.
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iien is, in alle andere faculteyten ende professien, insonderheyt van de tale

ende pliilosophie, vorder met alle vlijt ten vollen uytgevoert mocht werden,

dewijle aen dese saccke seer veel tot ivelstaiit van de kercke Christi gelegen was". ^)

Maar minder vlotte het reeds, toen de Synode den stouten sta]) waagde

om //Cives academici" voor zich te citeeren.

Bij kalmer stemming zou men zich hiervoor dan ook wel gewacht hebben.

Men had dan ingezien, dat men door aleer de //Academische instructie'' door

de Staten was aangenomen, ook maar even aan de quaestie der sou-

vereiniteit te tornen, alles bederven en verspelen, nooit iets winnen kon

Op die instructie toch kwam alles aan. Had men die //gheautoriseert" kunnen

krijgen, dan ware er accoord getroffen , en had men een vast punt van uitgang

gehad voor verdere onderhandeling. Maar om, gelijk de Leidsche Synode

deed, nog eer de //kerkordre" geapprobeert of de Concept-instructie ook

maar in behandeling was gekomen, zelve door eigenmachtige daden de oude

gevoeligheid op te wekken, dit kón tot niets anders dan tot een //inwerpen

van eigen glazen" leiden en liep dan ook op bittere teleurstelling uit.

De redeneering der Synode was anders op zichzelf onberispelijk: Over

de Academie als zoodanig, dit gaf men toe, hebben we in jure condito nog

niets te zeggen. Dat matigen we ons dan ook niet aan. Maar vooreerst

zijn alle leden der kerk, en dus ook de professoren, voor onze vierschaar

//justiciabel," en ten andere kan niemand ons het recht betwisten, om tegen

emeriti-predikanten van Remonstrantsche gevoelens de sententie van Dordt

ten uitvoer te leggen.

Op dien grond zou men dan Petrus Bertius, Gerardus Vossius en Cas-

parus Barlaeus het eerst ontbieden. -) Twee leden der Synode meldden zich

daartoe persoonlijk aan hun woningen aan. Maar reeds door den eerste bij

wien men aanbelde, werd men dadelijk op tamelijk onzachte manier tegen-

over de autoriteit der politieckeu geplaatst, want Dr. P. Bertius antwoordde zeer

gevat dat hij //eerst met de heeren Burgemeesteren als Curatoren van de Academie

sonde spreecken, ende soo dese tegen sijn comparitie niet en hadden, gelyck

1) Ibidem.

2) „Also Dr. Petrus Bertius ende Gerardus Vossius, gewesene regenten der col-

legie theologici, ende Casparus Barlaeus onlanghs subregent desselven collegy met

verscheyden boecken ende proceduyren, de kercke des Heeren, soo buyten als binnen

lants groote ergernissen gegeven hebben, ende dese tegenwoordige Syn : vergadert is,

om volgens do resolutie des Syn : Naetionalis te letten op alle die persoenen, die

geduyrende dese swariclieden in leere schryven, ende andore proceduyren hacr

hebben vergrepen, is goetgevonden, de voorn, persoenen voor dese vergaederinge

te ontbieden, om met haer te spreecken off sy gesint souden syn, den kercken van
dese dingen satisfactie te doen, ende wederomme met d' selve te versoenen. Acla

Syn. Leid. 1619. Art. 7». fol. 52.
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hg meynde neen, dat hij alsdan verschijnen soude" ; ^) Vossius verschool zich

achter zijn tijdelijke ambteloosheid: //D. Vossius seyde verwondert te syn,

dat hy, die geen predicant en was ende oock van syn regentschap verlaeten,

evenwel voor dese vergaederinge werde ontboden, nam in advys ott' hy coiuen

soude, maer heeft niet sekers willen belooven." -) Alleen Barlaeus zag tegen

een ontmoeting met de heeren Synodalen in het eerst niet op. '')

Maar daar bleef het niet bij. Onmiddellijk nadat de Synodale heeren zijn

woning hadden verlaten, was Bertius naar het stadhuis gegajin, en had o[)

slimme wijs den Burgemeester Deyman Ijang weten te maken, dat hij zouder

toestemming der Staten geen permissie geven mocht, om een lid der I'ui-

versiteit voor de Synode te laten dagen. Dit werkte, en reeds 's middags

werd de voorzitter der Synode dan ook ijij den Burgemeester geroepen en

hem aangezegd, dat //D. Vossius ende D. Bertius noeyt kerckeudieuaren

waren geweest, maer dat se Barlei saeckeu stelden in discretie van de Syn: mits

dat niet verder met hem geprocedeert werde, als tegen een kerckendienajir,

laeteude het professorschap ongemoeyt, eiule dat haere Eerw. het werck der

reformatie van de universiteyt bij der haut genomen hadden, dat derhalven

bij den Syn: niet en dient gedaen te werden, het welcke haer Eerw. reght

soude moogen vercorten, oH'te haere actiën eenigsints prejudiciëren, dat

haere Eerw. insgelycks beswaert waeren, 't geene daer inne t' gehele colle-

gium der curatoren behoorde gekent te werden (gelyck daer was het toelate

van de comparitie der geciteerde op den Syn:, leden synde van de academie

tot Leydeu) op haer alleen te nemen ; dat se oock begeerden vau dese tegen-

woordige vergaederinge dat men het uitblijven van de voornoemde persooneu

niet en wilde achten te syn een hartneckicheyt, maer een raet den geciteerde

van de heeren Burgemeesteren gegeven". *) Bovendien had men ook Barlaeus

omgepraat, die zich nu evenals de anderen op den Senatus academicus beriep.

Hiermee was de eigenlijke strijd dus uitgebroken. De Synode had een

eerste ernstige waarschuwing ontvangen. Maar niets hiel}). Ze sloeg den raad

van Leidens Burgemeesters, om in uitstel heil te zoeken, in den wind, en

door blind vertrouwen op den steun, dien immers én de nieuwe Curatoren én

desnoods de nieuwe Staten haar schenken zouden, meende ze zonder sparen

te kunnen doortasten en groef alzoo haar eigen kuil steeds dieper.

Ze besloot toch door een deputatie aan heeren Burgemeesters te doen be-

richten: 1*^. dat men de zaak doorzette tot breeder «onderrichtinge van de

1) Ibidem.

2) Ibidem.

3) Ibidem.

4) Ibidem, fol. 52 verso
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heeren Curateuren, tot naerder kennisse van de geciteerde persoonen, daer

anders haere Achtb. schier offte morgen soude mogen clagen, dat noch door

Classis noch bj Syn : haer eenige onderrichtinge gedaen was oft' clachte voor-

gecomen, daerop ja het aennemen ott'te verlaeteii van de voorn, persoonen tot het

professorschap diende geleth te werden" ; ^) 2''. „dat haer Achtb. dat souden

gelieven te verstaen, dat de Syn : geensints en daght het reght van de

heeren curatoren te vercorten offte te treden in saecken die een vooroor-

deel souden willen geven in de handelinge van haere Achtbaeren, maer

alleen souden verhandelen kerkckelijcke saecken^'; '^) en voorts 3"., om Bertius,

Vossius en Barlaeus nogmaals te laten citeeren.

Maar natuurlijk was dat citeeren, nu nog erger dan de eerste maal, aan

eens doovemans deur geklopt, en verscholen de verdachte personen zich nu nog

//totaallycker'^ achter het college van Burgemeesters. Barlaeus zelf, die eerst

weifelde, gaf nu ten antwoord: //dat hij geen kerckendienaer was, ende

dat den heer Burgemeester Dejman hem geraden hadde, dat hy tegen de

citatie des Syn : hem zoude daermede behelpen, dat hy een lith was van

de univerciteyt". ^) En nog erger maakten liet de Burgemeesters , die achter

de schermen de professoren rugsteunden, en tegenover de Synode desniette-

min elke stellige uitspraak ontweken; heil zoekende in uitstel en schuil-

vinkje spelend achter het plenaire college van Curatoren. Zij toch repli-

ceerden, dat zij //den geciteerden niet en hadden verbooden hier te verschijnen,

maer alleen vermaent te huys blyven tot naerder adtvijs, dat se oock deselve

geensints en begeerden, alle kerckelycke oordeel te onttrecken, maer alleen

wensten dat dese saecke van de geciteerde voor desen tijt mochte berusten,

ende in handen gegeven werden van de Gedep. des Syn. opdat die naer

het scheyden des vSyn. over veertien dagen dese saecke mochten by der

hant nemen". ^) Een matiging in den vorm, die de minder diplomatieke

Synodalen er geheel in deed loopen, doordien ze nu zelfs een dreigenden

toon aansloegen : //dat haere Achtb, schier oli'te morgen ^) een swaren last op

haeren hals souden moogen haelen, indien se de tegenwoordige handelinge

verhinderden", ^) en op eigen risico met de citatie doorgingen ;
'^) nu alleen

1) Ibidem

2) Ibidem.

3) Ibidem.

4) Ibidem.

5) Schier ojlc rtwrrjcn d. i. heden of morgen. Cf. KiLIAEN in voce: schier.

C) Ibidem.

7) „Do Syn. alles overwegende ende daerop lettende dat by de heeren Burge-

meesteren haer geen expres verboth gedaen was, om niet in naerder verhandeliuge

met de [Synode te treden, ende dat Vossius geen professor en was, dat de actiën

ende schrifften Petry Berthy hier judiciabel waren, ende dat geen oppositie gemaeckt
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op grond, dat de geciteerden lidmaten der kerk waren. Een verhoor dat

niet afliep zonder den Politieleen Commissaris, Gerardt Leendertze, een van

Leidens Burgemeesteren, aanleiding te hebben gegeven tot den veelbeteeke-

nenden wenk, dat nsoo jet ghedaen wert hy den Synode tejhen 't reyht der

Academie, men daerteghen soude mogben excipieëren". ^)

Welnu, die //exceptie" is dan ook niet uitgebleven, want, in wterwil

van de reeds vroeger ondervonden tegenwerking, ontzagen de Synodaleu zich

niet, om, nog eer de kerkordening was ,/geautoriseert", en terwijl de Con-

cept-instuctie nog niet was ingediend, nu reeds een denkbeeld te verwezenlijken

dat nog een stap verder ging, dan de bekende Poincten, en niets minder

bedoelde dan een geregelde ninspectie en visitatie'^ over de Academie van de zij

der kerk.

Dit besluit toch, was, hoe volkomen juist ook ontworpen, bij de bestaande

verhoudingen het uiterste der onvoorzichtigheid en goot slechts olie in

het reeds smeulende vuur van verzet.

Ingediend was namelijk dit gravainen : ,/oir het niet goet en ware dat de

gedep. van beyde de Syn: in tegenwoordichheyt der heeren Curatoren,

jaerlycx visitatie deden tot Leyden, over de professores in de Theolog ie ende

oock over het collegium Theologicum ?"
-)

Hierop nu werd besloten: «dat sulcx tot gcrustigheyt der kercken lioog

nodich is , ende syne eenige persoonen gedeputeert, om jet te bewerpen

van de maniere derselver visitatie, om sulcx den lieeren Curatoren der

Academie te vertoouen, opdat niet en geschiede sonder haer Achtbare ken-

nissen ende goetvinden". ^)

Dit Concept of formulier nu hield niets minder in dan het volgende:

De Gedep. van beyde de Syn. jaerlycx visiterende de tbeülosfisclie facultoyt etc,

ende sullen by provisie tot naerder last in de voorgemelde visitatie ende instructie

haar reguleren. 1". Sy sullen in de voorgemelde visitatie de tyt ende gelegentheit

waernemen, op denwelcken sy sullen verstaen dat de heeren Curatores der Academie

wierde om Barleus saecke naerder t' ondersoecken, ende dat desc saeoken gelieel

ecclesiastycq syn, dat se alle drie litmaeten waeren van de gereformeerde kercke,

heeft goetgevonden met de voorn, persoonen in voorder handelinge te treden." Ibidem,

fol. 72. Cf. Art. 72, 73, 74. Maar ook deze citatie liep op niets uit. Want wel kwam

Bertius, maar slechts om te verklaren dat hij, „alsoo hy een suppoost was van de

universiteyt tot Leyden, staende tvnlcr dr judicaliirc van de heeren Curtiloren ende

Burgemeesteren, tegen d' welcke hy niet en wiste zich vergrepen te hebbeu, tot noch

by d' selve was opgehouden om niet te verschyuen, dat d' selve begeerden dat voor dese

reyse de saecke onverhandelt bleefiF." Ibidem, fol. 54 verso. Art. 73.

1) Ibidem, fol. 54 verso.

2) Acta Sy„ Leid. art. 82. fol. Gl verso.

3) Ibidem.
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tot Leyden sullen syn vergaedert. '2«. Tot Leyden aengecomen synde, sullen eerst de

voorsz. Curateurs aenspreecken, ende aen hen haere last ende het eynde van haere

comste aldaer openen. 3". Sy sullen met alle vlijt ende discretie vernemen, hoe de

voornoemde professores ende regenten hen corporteren in de leere ende in leven,

ende off se oock de gesonde leere der waerheyt den Studenten inscheepen, ende off

een ijgelyk van hen synen dienst getrouwelyck ende met belioorlycke devoir ende

neerstigheit volbrenge. 4". Alles wel gevonden hebbende sullen van wege de kercke

van Suyt- ende Noorthollant, een ijgelyck van hen voor haere getrouwicheyt ende

goet devoir bedancken ende vermaeneu, met gelijcke neerstigheyt daer in te willen

continueeren. .)<>. indien se by d' een offte d' ander in de voorgemelde saecken eenigh

mangel offte gebreck vonden, twelck sy verstonden van sulcken gewichte niet te wesen,

dattet behoeffde de Curateurs aengegeven te werden, daervan sullen sy d' selve naer

gelegentheyt der saecken met alle belioorlycke discretie vermanen, maer fauten van

grooten gewichte sullen sy de Curateurs bekent maecken ende aenhouden, dat d' selve

met den eersten moogen gebetert worden. C». Sy sullen vooral mede letten ende

acht nemen op de Studenten in de Theologie, op haere comportementen van leven

ende neerstigheyt in haere studiën, haere exercitien ende propositcn altemet voor

sooveel doeulyck is hooren, ende een ijgelijk van hen een spoore geven, om wel te

leven ende naerstigh te studeren. 7". Sullen alle jaer een ijder in syn respective

Synodo van haer wedervaren ook io desen rapport doen •).

Een feitelijk zachtkens aan //subjicieeren" alzoo van de Academie aan de kerk,

en dat zonder basis in de «Kerkorde^' of eeiiige „den minsten grond in de

Instructie'^ \'\ Alsof men sub- en obreptief, zoo bij verrassing, de Curatoren

en Staten eens verschalken kon ! In trouwe, men gelooft zijne oogen nauwlijks,

indien men zoo iets leest!

Dien stap hebben de Synodalen dan ook duur moeten bekoopen.

Want, toen door de Burgemeesters van Leiden liet gebeurde op deze

Leidsche Synode in de Curatoren-vergadering werd gebracht, hebben Cura-

toren dadelijk lont geroken; onverwijld tegen deze Calvinistische logica

van het kerkelijk regiment partij getrokken ; en bij missive de Staten van

Holland expresselijk aangezocht om hen, Curatoren, tot onvoorwaardelijk

verzet tegen de particuliere Synode te machtigen.

Het ,/verbael van deze hare besoigne'^ is ter tafel gekomen in de Staten-

vergadering van 19 December deszelven jaars en luidde voor wat het verzoek

aan de Staten aangaat aldus:

Dat haar Edele Mogende niettegenstaande de Jiandelinge en besoigne, in de

laatste Sijnode van Zuydholland tot Leyden (jevaUen, en hel rjeene daaruit soude moogen

geinfereert worden, de Universiteyt, mitsgaders de Professoren ende Lidmaaten van

deselve, gelieven te houden in gelijke preeminente ordre, on onder soodanige directie,

als die onder de authoriteyt en volgende de bevoelen van haar Edele Mogende tot

nog toe zijn geweest *).

1) Ibidem.

2) Resohaien Stalen van Holland, ai. KVl'.t. fol. 1177.
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En hierop is door de Staten, zonder dat van iemands tegenspraak blijkt,

gheresolveert

:

Deesen aangaande, verstaan haar Edele Mogende, de Regeeringe, Bestieringo en
Opsigt van de Universiteyt, ende van het CoUegie Theologiae, gelaatcn sai worden,

ende blyven sal by de Heeren Curatcurs ende Burgemeesteren der Stadt Levden.

mitsgaders dat de Professoren en Lidmaaten van deselve, hehomlen siilh'n hamo
pre'cminenticn en ordrr, ondi'r sooda^iKicn dimtic, SONDER EENIGe VERAXDEKlxaE,
als die onder haar Edele Mo(jendes aulhorilei/l en heveelen lot no/j toe ijeweest :ijn, on-

aangezien het geene uit de handelinge ende besoigne in de laatste Synode van Zuyd-

holland, gehouden tot Leyden, anders soude moogen worden geinferecrt; waar by

haar Edele Mogende niet en verstaan, dat de Heeren Curateurs en Burgemeesteren,

in haare bedieninge sullen worden geprejudicieert, en dat sonder goedvinden van

deselve, by die van de Synode in de Universiteyt of Collegie Theologiae, niet sal

moogen voorgenoomen werden, ten waare namaals uit goede consideratien op de

correspondentie, tusschen de Professoren van de Theologische Faculteyt. en van den

Regent van het Collegie en de Synoden, eenige ordrc werde beraamt, daar na deselve

haar alsdan respectivelyk sullen hebben te reguleeren. ')

Hiermee was de handschoen aan de Synodalen toegeworpen.

iiSonder eenige verandering,'' zou en moest alle zaak der Academie, wat de

rechten van hoogheid en subjectie aanging, zoo na als vó()r üordt, blijven

gelijk het tot dusver geweest was.

Op theologisch gebied had het Calvinisme gezegevierd; maar kerkrechtelijk

hielden de anti-Calvinistische gevoelens bij Hollands Staten de hooge hand.

Zoo was de raijn verkeerd gesprongen, de duhhcle misgreep openbaar

geworden, en toen dan ook den 4en Augustus daaraanvolgende de „Suyt-

hollandici" weer ter Synode, ditmaal binnen Gouda't; muren, saamkwamen, was

de krasse toon merkbaar gezakt.

Men was ontnuchterd.

De illusie viel niet langer te verhelen!

En vooral toen er nu nog de onverwachte weigering om de kerkorde,

,/gelijk ze daar lag," te arresteeren, bij kwam, zag de Synode dan toch eindelijk

in, dat in temporiseeren al haar heil school en liet ze dus ('n de citatie én

de visitatie voorloopig varen. -)

1) Ibidem 1178.

2) „Nopende de visitatie der Theologische faculteyt in de academie van Leyden
ende des collegy Theologici daer van gesproocken Art. S'2 Syn: Lcydcnsis, is goet-

gevonden dat men alsnoch tot verlioedingo van disputen daor van sal supercedcron. Doch

sullen de Gedepe. des Syn: wanneer haer de communicatie met haer Ed. Mo. over

't stuck der kercken ordre moghte ingowillight syn gedeucken op het ernstichsto te

versoecken, dat d'selve visitatie den kercken soo nodich ende dienetigh tot beschcr-

minge ende voorderinge van Godtsaligheyt moghte werden ingewillight." Jet. Syn.

Goud. Art. 93, fol. lOÜ.
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7.

DE STROOHALM.

De auspiciën waaronder in 1621 de //Suijt-hollandici" te Rotterdam saam-

kwamen, was verre van rozekleurig. Met het onderste uit de kan te willen

hebben, had men door Staatsche gevatheid maar al te gevoelig den klep op

den neus gekregen. Op schier onherstelbare wijze had men zich in de knoei

gewerkt. Alle demonen van „der Staten oye;-hoogheid" waren weer uit hun

Dordtschen slaap opgeroepen. En de kans om de zaken der Leidsche Academie

naar den zin der Calvinisten geregeld te krijgen, was voorgoed verspeeld.

II Geen veranderinghe van zvat aert ooch
!"— de Staten hadden het wanhopend

duidelijk uitgesproken, zou in de relatie van kerk en Academie geduld werden. ^)

Om de kerk de loef af te steken, werd zelfs den Curatoren last en bevoegd-

heid gegeven, om én voor de Academie én voor het College definitieve statu-

ten en reglementen te resumeeren. ^) En als ware het nog niet genoeg, namen

de Staten bovendien nog een expresse resolutie, dat elke //acte synodaal, van nul

en geener waarde zou zijn zonder hunne approbatie"; ') drongen ze aan de kerk

een wijziging in de kerkorde op, die de Sjnode niet kón aannemen, wijl dit naar

1591, dat is naar Barnevelds «hobby horse" zou hebben teruggeleid; ^) sloegen

ze het verzoek, om een nieuwe Synode nationaal botweg af; zeiden ze aan

de Synode de terugbetaling van haar kosten (ad. / 1400) op; ^) weigerden de

Staten de, door henzelven als noodig erkende, tractementsverbetering tot tijd

en wijle de Synode in de kerkorde toeschietelijker zou worden ; ') en stond

men, last not least, voor den afloop van het Bestand.

Zoo wist dan de Synode van Rotterdam, dat in de Gravenstad het kwaad

ten volle over haar besloten was. Het antagonisme was op het stuk van het

Calvinistisch kerkrecht weer zoo fel als immer uitgebroken, en op een

oogenblik dat een historiekenner als Dr. Van Toorenenbergen nog al in de

Opregte Haarlemmer ons vertellen komt, ^) dat men zich de Staten van dien

tijd heeft voor te stellen als //in alle dingen den Synodalen willig," was het

paroxysme integendeel reeds zoo hinderlijk ver gekomen, dat de Staten zich

1) jReso/. StaUm Holl. 10 Dec. 16i9 fol. 1175.

2) Ibidem, fol. 1170.

y) Ibidem. 21 Aug. 1G20. fol. ll»ü.

4) Resol. Staten van Holland. 19 en 20 Aug. 1020. fol. 180 en 187.

5) Resol. Staten van Holland. 20 Juni 1021. fol. 402.

0) Dat de hoogleeraar N. C. Kist er evenzeer op dit jiunt in liep, komt ons

voor minder toerekenbaar. De Dordtsche periode was diens furl niet.
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niet ontzien hadden, de min handige maar eerlijke Calvinisten te tretten „tot

in den buik."

En toen, toen eerst, staken de ontmoedigde Synodalen de hand uit naar

//den stroolialm", naar het eenige dat hun dan nog restte naar de . . . ander-

teekeningsformide.

Hun resolutie dienaangaande is bekend

„Nadien oock de professoren der H. Theologie, regenten ende subregenten gehouden
syn te ouderteeckeuen, de Nederlantse confessie, catechismum ende Synodale canonis,

volgens de formulieren in den laesten Nat: Syn: gestelt, soo sal oock de kercke van
Leyden de professores Theologiae, regenten ende subregenten der academie aldaer,

tot eenparige onderteeckeninge als vooren vermaenen. ')

Let nu wel op, dat men met het bijltje van die Onderteckeninf/sformnle

hakken ging, niet in 1619 te Leiden, maar eerst in 1621 te Rotterdam.

Eilieve, waarom dat?

Ook toen men in 1G19 te Leiden saamkwam, was die formule toch

reeds voor maanden gearresteerd; en had ze even veel, of wilt ge, even

weinig rechtskracht als in 1621.

Bovendien te Leiden in 1619 heeft men expresselijk en in den breede

over de Theologische faculteit gehandeld.

Vooral, men vergaderde in de Academiestad zelve en had de cjuaestie dus

onverwijld, mondeling en persoonlijk met den hoogleeraar Pol\ ander kun-

nen regelen.

Er moet dan toch een reden geweest zijn, niet waar, waarom men dit

voor de hand liggende niet deed, en deed wat niemand gegist had. En ziet

Dr. Van ïooreneubergen dan nu niet , hoe, getoetst aan den loop der feiten,

zyn voorstelling, ja, letterlijk van alle zijden, volstrekt fjilickant uitkomt?

En toch de zaak zat zoo helder in elkaar.

Te Leiden in 16] 9 namelijk zou het te berde komen met de ondertceke-

ningsformule de ongerijmdheid zelve zijn geweest. En dat wel eenvoudig,

wijl de onderteekeningsformule een uitvloeisel was; 1^. van Art. 53 der

kerkorde, en 2°. van § 9 der Concept-instructie voor de Academie. En

overmits nu die kerkorde nog niet gearresteerd en die Concept-instructie

nog niet in behandeling was, sprak het vanzelf, d&i die oiderteekeningsformule

vooralsnosr in de lucht hing: en dus voorshands niet kun leiden tot ett'ect.

Zeer terecht begreep men daarom te Leiden, dat het vooropscliuiven

van de onderteekeningsformule, veel op een spannen van het paard achter

den wagen zou gelekeu hebben, en sloeg dus metterdaad den formeel, eenig

I) Aria Si/n. Uollnrd. Ai. 1621 Art. (il, lol. Vi:».
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goeden weg in, door eerst en voor alle dingen op het arresteeren van

kerkorde en instructie aan te dringen. Immers ware d;(t gelukt, dan

volgde het o)ulerteel:enin(:isformulier vanzelf.

Maar te Rotterdam in 1621 stonden de zaken geheel anders.

Daar hadden de illusiën reeds uit.

Carrément stond men, in zake de Academie, te Rotterdam reeds tegetiover

de Staten. En al wat overbleef, was derhalve, van den nood een deugd

te maken, en te beproeven of men de Academie misschien ook aan den

ketting kon krijgen, door het éénige aanrakingspunt, dat men nog met

haar had: t. w. door de principiëele geestessympathie waarin de Synode

stond met de nu Calvinistische professoren.

De gedachtengang, die hierbij de Synodalen leidde, is doorschijnend als

glas.

Drie der vier professoren, zoo redeneerden ze, zijn te Dordt er bij ge-

weest toen die formule is opgesteld, en hebben er aan meegewerkt. Ze zijn

als echte Calvinisten, niet alleen in dogmaticis, maar evenzeer in canom'cis, ^)

beslist op onze hand. Wie weet, misschien mochten zij den moed hebbeu,

hun naam onder het stuk te zetten. Zijn zij eenmaal over den dam, dan

zullen hun opvolgers wel nakomen. En gelukt dat, dan wordt alzoo door

persoonlijke verbintenis van de professoren een rechtstitel voor de Synode

geboren, om, mochten er ooit weer Arminiussen komen, ze te dagen voor

haar gericht.

En zoo, en niet anders, kwam dan, zoo leukweg, sans rime ni raison, die

anders onbegrijpelijke resolutie daar zoo opeens in de acten van 1621 te

staan: i,dat men de Professoren vragen zou om alsnog te teekenen!"

Maar natuurlijk meer dan //een stroohalm" bood dit den Synodalen niet,

want Walaeus c. s. zouden toch metterdaad al zeer zonderlinge begrippen

van hun verhouding tot hun superieuren moeten gehad hebben, indien ze,

buiten Curatoren om, in zoo veelbeteekenende zaak een beslissing hadden dur-

ven nemen, die, na de scherpe besluiten der Staten die reeds afgehomen

waren^ buiten alle kijf tot hun ontzetting zou geleid hebben, en Maardoor

de kerk dus o])nieuw aan de heftigste beroering zou zijn blootsresteld. En bo-

vendien, wat de Synode thans van hen vroeg, was metterdaad ook meer dan men

te Dordt bedoeld had. Het was toch gansch iets anders zulk een formule te

teekenen, nadat de kerkorde gearresteerd was, en er dus ook rechten bij plichten

hun in het kerkelijk verband waren toegekend, dan om, gelijk nu gewenscht

werd, te teekenen zonder eenigeii den misteii rechtsgrond, en dus c. q. zon-

1) „In i/odtjrlrcnlc evenzeer als in hovhrechtelijke vraagstukken."
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der aangewezen weg tot appèl. Dit zou toch, bij de ontstentenis van

een Synode nationaal
, de facnlteit op wezenlijk onbillijke wijs in de

macht der provinciale Synode hebben overgeleverd. En natuurlijk, hoe van

harte ééns Walaeus c. s. het ook met Dordt en met de onderteekening."^-

forraule waren, en hoe warm ze ook aan de '/ij der Synode tegenover

de Staten stonden, dit was j)bis royaliste que Ie roi zijn, en kwam de libertas

Academiae te na.

Ze antwoordden deswege uiterst beleefd en voorkomend drieërlei : P. Dat

ze in zaken der leer in alles aan de zijde der Synode stonden, en zelfs,

in afwacliting van nadere regeling, reeds een ondorteekening van de formu-

lieren van eenigheid bij de faculteit hadden ingevoerd. 2^. Dat er alzoo

tegen ondorteekening hunnerzijds geen bezwaar zou bestaan, indien de for-

mule maar niet inhield „subjcctie aan de Synode," waar ze nop het oogenbUt

niet van konden disponeeren," en waarvoor ze vooraf de toestemming van Curato-

ren te vragen hadden, mei het oog op de Resolutie der Staten van 19 December

1619. En 3°. (zeer secundair) : Dat nu alle uitzicht op invoering van de

Concept-instructie vervallen was, zoodanige Correspondentie diende in het

leven te worden geroe])en, die de libertas Academiae intact liet. ^)

Dit viel aan de Gorcumsche Synode van 1622 wel niet mee, maar er

zat toch een draad in, waaraan men voort kon spinnen: de Correspondentie.

Daarover wilde men dus de Staten, door het intermediair der Theologische

faculteit, wel eens aan den tand voelen, en gelastte derhalve den hcereu Dibbets

en Rippertus Sixtus aan de faculteit te berichten, dat men volgaarne ceii

concept van zoodanige correspondentie van haar ontvangen zou. *) Bovendien

besloot men, wat echter, omdat het naar de Curatoren moest, niet iii deti

brief zou komen: 1'^. dat men zich voor een eventuecle approbatie der kerk-

orde, alle daarin aan de kerk over de faculteit toegekende rechten voorbe-

hield: „mits dat de Synode verstaot buyton twijllel te syn, dat de profes-

sores voorsz. aeugaeude het stuck der leore het oordeel des Syn : volgens de

ordre der kercken subject syn ende behooren te blijven"; ^) en 2". dat al.s-

1) Walaei, Opera onmin, II. p. 42'2. En Actr Gore. fti 1022, fol. V.Wt v. Art. II.

Dat ze op de Resolutie der Staten van li) December HUU doelen, blijkt: J". uit de

woorden „praeniinente ordre"'; en 2''. uit do uitdrukUini,': dat de Staten ^contnirie-acte"

gegeven hadden. Zie de Jietiolulie boven p. ."iö, en het antwoord van IVulessoren in

de Bijlagen. Dat het de bedoeling van professoren was, na regeling der correspondentie

wel te teekenen, blijkt uit het woordeko;: donn: Er staat toch .certuin quandam

formulam conscriptam et provisionaliter subsignatam, doncc super correspondtntiii

inter Theologicam Facultatem et utramque hujus Provinciae Synodum certi quid

Ecclesiis statuendum visum iuerit.' Epii^l. S'/n. (iorc. ad luie. Tlieol. Cf. AV>A-. .4/r/(. IX. 48t.

2) Zie dezen brief bij Kist. Kurk. Areh. IX. iS.'i.

3) Aeta Syn. Gore. Art. 11, fol. 13)") verso.
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nog op ouderteekeuing zou worden aangedrongen : wende aengaende dese haere

teeckeninge met d'selve en was de Syn : noch niet vc^rgenoeght, alsoo d'selve

niet en was gedaen conform de resolutie des Syn: Nat:, ^twelck de Syn:

verstaet noch (niet) te moeten geschieden^'. ^)

Dibbetz en iSixlus deden over dien brief volle drie maanden. Een natuur-

lijk gevolg van de pijnlijke verplichting, waaronder men lag, om geheel

deze zaak met de //Noort-Hollandici" saam te doen, wijl de Staten geen

gecombineerde Synode provinciaal, en slechts gesplitse particuliere Synoden,

wilden vergunnen.

Het aanzoek om een //Concept-correspondentie" is daarop door de heeren

Walaeus g. s. overgebriefd aan heeren Curatoren, en door dezen aan de Staten

van Holland- en West- Friesland, die, in antwoord hierop, langs denzelfden vfeg

het volgende ontwerp aan de Synode van 1623, die in den Briel samenkwam,

lieten toekomen

:

Alsoo inde leste Nationale Synode van Dordrecht en voor dezen, meermaels voor-

ghevallen is, dat de Kercken eenich gesach over de Professores Theologiae geerne

souden hebben, ende ter contrarien de facultas Theologica, luier dese opsicht over

hun, met goetvinden ooc der Heeren Curatore, niet en heeft wille toestaen; deur

welcke disputen ooc ongemacken tussche de Kercken ende Universiteytsyn gheresen:

om alle toecomende jalosien ende ongherieven voor te comen, en op dat de facultas

Theologica haer met behoorlick respect tot den meesten dienst der Kercken (daer

hier op voornemelic moet ghesien worden) mochte ghebruycken, en nochtans sich

selven niet geheel de censure der Kercken ontrecken, wanneer sy in haer ampt, hun

souden comen te vergeten: so dunct ons (onder correctie) dat dit advys soude moghen

in bedenckinghe genomen worden.

Eerstelick, dat de diensten, die de Heeren Staten tot noch toe boven haer ampt

inde Academie de selve Professoren hebben opghelegt, in toecomende deur dit ghe-

sach der Synoden over hun, niet en worden ghepraejudiceert ofte vermindert. Ten

anderen, dan oock de Synodale besluyten, van dcsen haren dienst in verscheyden

Synoden gestelt, door particuliere Synoden, Classen ende Coneistorien, niet en werden

ghebroken.

De diensten die de Heeren Staten, tot voordeel der Kercken, haer voor desen

ordinaerlic hebben opgelegt, syn dese navolgende:

4. Dat sy in alle Synoden Nationael sonder tegenspreken van eenighe Kercke

van de Heeren Staten syn geevoceert, om inde selve, neffens andere leden des Synode,

niet alleen advis , maer ooc definitive stemme te hebben: so wel in de saecken der

Leere, als der ordre, ende van particuliere seyten, ende wat tot de selve Synoden

meer behoort.

2. Dat in extraordinare gevallen van nieuwicheden ofte moeyten inde Leere, de

voorsz. Professoren, oft alleen, oft neffens andere gedeputeerde uyt den Kcrcken-

dienaren, van de Heeren Staten syn gebruyct gheworden, om kennisse vande selve

te nemen, ende den Heeren Staten daer van te adviseren.

1) Het „nog niet" in de slotwoorden is opmerkelijk. Kist heeft in zijn uitgave:

„nog te moeten", (iff/A:. ArcliiclWW. W.l) Beide laat zich verklaren. Toch is voor

„nog" het meeste te zeggen.
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3. Dat oock het advvs dcr^elvcM- Profossorcii, ovor scliriftoii <lio inde Synode
suspect waren, oft andersins revisie van doen hadden, van de Ileeron Staten gemeen-
lyck is genomen.

Wat nu belangt de lasten, die inde Synodale besluyten, ofte Kerckenordeninghen,
haer woreen opgeleyt, vindon wy de navolgende:

1. In de Synodo Hagiensi Art. 2 wort geseyt, dat het ampt der Doctercn ofte

Professoren inder Theologie, een vande vier ampten is inde Kercke noodich, ondc
Art. 16 wort het selve ampt verolaert te syn, de H. Schrifturc uyt te leggen, ende do
suivere Leere tegan de ketterien ende dolingen voor te staan. WeMken Artyckel

wort ooc ghevonden in Synode Nat. Middelb. Art. 13 ende inde ghearresteerde van

Zeelant, Art. 18.

2. De macht van de Studenten oft Proponenten te exnminere, om tot het Prae-

dick-ambt te comen, wort haer ghegeven, Synodo Hag. Artic. \H. Item Dordrar.

Artic 4 etc, de Articulen luyden aldus:

Geen Proponenten sullen de Ghemeenten openbaerlic vando praedirkstoel leeren,

dan die wettelic geexamineert ende bequacm gekent syn in de Universiteyt ofte

Classe. Synodo Hag. Art. 18.

Soo veel dien aengaet, wclcken de Universiteyt tot Leyden, ofte eenigho andere

Universiteyt onser Religie, bequaem sal geoordeelt hebben, en sullen van nious

niet geexamineert werden, wel verstaende, soo veel de Leere aengaet, Dordrac Art. i-

Dit wort in Synodo Politica-Ecclesiastica noch breeder op alle beroepingen geoxten-

deert, Art. 3. Hagac-Com. ghehouden. Anno ].')•) 1.

3. De macht om de Boecken, die int licht souden ghegeven moeten werden, te

visiteren, wort haer oock bezonderlic in veel Synoden ghegeven. De Canon in Synodo

Hag. 49, luyt al soo:

Niemant van de Gereformeerde Religie sal hem onderstaen eenich boeck ofte

schrift van hem oft van eenen anderen gemaect oft overgheset, handelende vando

Religie, te laten drucken, oft andersins uyt te ghevon, dan 't selve voor henen door-

sien ende goetgekeurt synde van de Dienaren des woorts, syns particulieren Synodi.

ofte Professoren der Theologie onser belydenisse. Desen Canon is te voeren ooc ge-

stelt in Synodo Emdana. Art. .öl. Dordr. Art. 55 & Middelb. Art. 38.

Hier valt nu alleen dispute. ofte de Professoren der Theologie oft cenighe uyt

haer hhesondcn, niet en behooren inde Synoden particulier te verschynen, waer van

ooc dispute is ghevallen inde Synode Natiouacl van Dordrecht, ende is het selve van-

den meesten deel des Synodi goet ghevonden : hoewel daer naer deur de haosticlieyt,

de acte niet soo generael ende dudelick daer van en is ghestelt: waer van den

Praeses ende andere genocchsaem kennisso heeft. De redenen hier van syn oock

openbaar.

1. Omdat, als vooren is bewesen, de Synoden Nationacl de Doctores Theologiae

erkennen voor een van de diensten der Kercke.

2. Omdat haer besonderlick inde Synoden al om wort opgelegt, sorghe te draghen

over de suverhcyt der Leere ende derhalven ook op de oefTcninghe der discipline,

beroepinge der Praedicanten, etc. die volgens Gods woort, ende de Leere daer in be-

grepen, moeten werden verricht.

3. Omdat sy leden syn van de Synoden Nationael, ghelyck boven getoont ia,

end voorts dat de Synoden Provinciael de executie vande selve besluyten wort be-

volen, end de saecken bereyden, die in de Synode Nationael moeten verhandelt wer-

den, soo wel de Leere, als de ordre aengaonde.

4. SjTiodus Dordr. Art. 52 heeft geordinecrt, dat. so do Classis oft .s'ynodus te

samen comt inde plaetse daer de Unyversiteyt is. de Professores Theologiae sullen

mede bycomen. der welcker een uyt den naem van allen stemme sal hebben.

5. De Synodus Politico-Ecclesiastica heeft hier van oock een expres Artyckel

Art. 31, die aldus luyt: Inde Synodale verguderinghc van Hollant ende Wostvrieslant

BuUe vergaderen ende stemmen Doctores Theologiae in de Universiteyt van Leyden,
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met twee Dienaers ende eencn Ouderling by olcke Classe, dacr toe te committeren.

Ende hoewel dese beroemde Artiiulen tegensiirake hebben gheleden, in soramighe

andere dingen; men heeft nochtans nojt gchoort. dat hier op exceptie is gevallen. ')

Door dit stuk kwam met deu Haagsclien kaïiselarijvorm eii kanselarij-

stijl, dus ook de oude kanselarij idé weer in hot debat opduiken, en het Shih-

hóleth der Remonstrantsehe factie: //Professoren in de provinciale Svnode:'^

werd uit de kerkelijk politieke wetten van 1591 weer opgediept.

Natuurlijk borst tegen zulk een voorstel de verontwaardiging van alle

Classen uit ! Het was dan ook tergend voor de Calvinisten. Ze hadden zoo vas-

telijk gehoopt de Academie onder de kerk te brengen, en nadat de daartoe

dienende Concept-instructie hun rauwliugs uit de hand was geslagen, ko-

men nu de Staten van hun kant weer met de oude pretentie voor den dag,

om de Sj'node te brengen onder de Academie, en dat zonder zweem van

equivalent.

Uit den Briel ging dan ook het antwoord over Leiden naar den Haag : dat

de Synode in zulk een voorslag niet kon treden //dewijle de gepretendeerde

comparitie is buyten onse kerckenordeninge, ende 't gebruyck van andere

provintien, dewelcke alleen toestaen, soodanige comparitie in casu, wanneer

de Syn: in de plaetse daer de Academie is, gehouden wert, wacrenboven

de broederen niet en connen verstaen de couditien van de voorgeslagen

correspondentie voor de kercken dienstigh te wesen, om met de kercken-

ordeiiinge te accorderen, insondérheyt wanneer gestelt wert, dat de Synode

geene maght over de Theologische faculteyt en usurpere, die daer prejudicere,

de vrijheyt ende authoriteyt aller gereformeerden academiën, van Godtvruchtige

princen ende magistraten vergunt'\ -) Maar zeer goed wetende, dat hiermee

bij de Staten de zaak dan ook afgedaan was, liet de Synode de zaak der

Correspondentie nu maar verder glippen, en waagde alleen nog een poging,

of de professoren persoonlijk niet waren over te halen. Ten l)ehoeve waar-

van men hen verwees naar hun eig(!n medewerking aan het opstellen der

formule; naar het voorbeeld der hoogleeraren in de andere provinciën;

1) AValaei, Opera Omnia II. 423. ArUi Sijit. Briel. Art. <». fol. L>2 en Appcndi.r.

Dat dit stuk volstrekt niet, gelijk Kist giste, uit den koker van Waleus c. s. komt
maar uit den Haag afkomstig is, bljjkt mot volkomen zekerheid uit liet beroep daarin

gedann op de kerk. polit. Wetten van IT);!!. Ook uit de Ad. Si/n. Gorr. \&2± Art. 11.

Eveneens uit het stil weglaten van de kerkorde van 1618. En bovendien uit geheel

de daarin aangenomene casuspositie. Zich op de kerkorde van lö'.H beroepen, dat

kón Walaeus niet. Dat zou verraad geweest zijn aan heel zijn verleden! Het bewijs,

dat het van de Staten herkomstig is, is dan ook aanwezig. Cf. Walaei, Opera
Oninia. II. 424. Ordinum rrscriphnn heet het daar. Bovendien is er een ander schrjjven

van Walaeus bij!

2) Acta Sj/n. Briel. Art. 9. fol. 152.
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eii vooral naar de hun bekende goede intentiën der Synode van IGIJ). ')

Doch ook dit noodschot trof slechts zijdelings.

Walaeus e. s. toch konden aan dat verlangen niet voldoen. En wie /iich

daarvan overtuigen wil, lei«e in de acten en epistoloria en resolutiën dier

(lagen slechts na, hoc de professoren tobden om hun inkomsten van Cura-

toren, en Curatoren om hun middelen van de Staten te krijgen. Men hield

van Staatsche zij de Academiën o, zoo kort. Aan een openlijke dmvd van

verzet in zulk een ondergeschikte zaak viel dus niet te denken, ook al had

Walaeus' aard er hem toe geprikkeld. Maar ook dit was niet zoo. Reeds

in 1615 toch schreef hij zichzclvcn en anderen den regel voor, dien elk

hoogleeraar in zulk een moeilijkheid z. i. te volgen had, toen hij zich in

dezer voege uitliet : „Agnoscimus Doctores etiam suis Mwjistratlhns i'n tdliöns

debere cedere et obedire, idqiie libere et Ubenter '. ')

Wel hadden ze gedaan wat ze konden om hun broeders en geestverwanten

in dezen pijnlijken strijd ter wille te zijn, en daarom bij het stuk van de

Staten een zeer vriendelijk schrijven met een zeer verzacht Concept van coi-

respondentie gevoegd, neerkomende o\): 1". De Synode te houden in de va-

cantie; 2". Slechts twee professoren op de Synode toe te laten ;
en 3".

dat zij evenals de Deputaten der andere provinciën buiten het Corpus Si/uadi

zouden blijven; 4°. en zich dus ,/in rebus practicis" met «suffragia delibera-

tiva, zouden contenteereu". ')

Maar nu ook dat niet gebaat, en de Synode door haar strakkcn toon en

\) «Wert goetgcvonden, wederom do hoorcn professoren, te verniaenen, dnt liiioi doi h

gelieve, de goede intentie van de Syn: Nat: te voldoen, cndc niet langer woygoren,

het formulier ten ovcrstaen selfts van de professoren deser provintien aldaer gcstelt

te onderteeckencn, volgens het exempel der professoren van andere provintien, si.e-

cialyck die van Groeningen, dewelcke noeyt hier over geditticulteert hebben offtc,

eenige andere comparitie op de Syn : vereyst, dan d' wekke in de kercken ordre uyt-

gedruckt staat." Ibidem fol. iS'!.

O) Walaei, Oprra omnia. II. 40b. „Een hoogleeraar moet m zulke zaken aan

zijn superieuren toegeven."

8) Walaei, Oprra omnia. II. p. 4t24. Zie IJij lagen.

10 Ut Synodorum descriptie circa illa tempora fero instituatur quae Acadc

micis Lect. quam minimum praejudicü afTerant, nempe circa ferias Pcntecostal... ant

Augustales. . • i •
i.

Oü Ut a facultate nestra saltem duo ex 1'rofessoribus Synodo intersint.

30 Etsi vero in Synodis Nationalibus pari plane cum caetens suffragii jur.- in-

tersint Professoribus, & eodem jure in particularibus Synodis. quando 00 loco ub,

Academiae sunt, conveniunt, etiam admittuntur: nos tamen de hac re l.tem nullam

movebimus, si placeat Ecclesiam deputatis ut eo tanti .,uo al.arum Prov.nomrum

deputati intersint, in rebus practicis suffragia deliberativa habeant: sod hor totum

vestro committimus arbitrio. Quemadmodum etiam locum quem snit occupatun; ita

tarnen ut speremus Academiae suas praorogativas ratum iri expcctamus.
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vroegere Visitatie-Plannen bovendien den corporatiegeest der professoren en

de tukheid op de Ubertas academica in andere dan leerzaken, eenigszins ge-

prikkeld had, nu kon er dan ook niet anders dan van eene finale weige-

ring sprake zijn, en kwam het hooge woord er eindelijk uit : dat ze

nogmaals aan de Staten advies hadden gevraagd, en dat het daarop beko-

men antwoord niets minder inhield, dan een „stellig verbod en interdictie^

Op de Staten-klip stiet men alzoo uu ten derden male.

Eerst in het antwoord aan de Synode van 1622 te Gorcum, waar men

gejjlaatst werd voor de Resolutie der Staten van 19 December 1619. Toen

in het ontwerp dat op de Synodus Brielana van 1623 inkwam, en waarbij

het stuk zelf van de Staten, \\Qi rescriptum D.D. Ordin., werd overgelegd. En

nu eindelijk ten derden male o^^ de Haagsche Synode van 1624, toen men als

einde vau alle tegenspraak ten bescheid ontving: ,/dat sy Professoren in-

mediatelyck stonden onder de Heereu Curatoren van de Academie, en dat

hun door seecJcere missive van de Ed. mog. ïleeren Staten xoas gheïnterdiceert ende

verboodeny soodanighe onderteeckeninghe te doen, met welcke interdictie sy

sich excuseerden". ^)

Toch lieten de hoogleeraren het hier niet bij, maar gaven aan de

Gedeputeerden der Synode, die met hen besoigneerden, ter verzachting,

zeer nadrukkelijk drieërlei te verstaan, wat dan ook ter Synode gerappor-

teerd is. En wel : 1" dat zij als de correspondentie kon geregeld worden,

onmiddellijk de formule teekenen zouden: //dat de Professoren geen swaric-

heyt souden maeken in de onderteeckeninghe, inghevalle men hun de cor-

respondentie toeliete;'' 2^ dat zonder zulk een correspondentie de onder-

teekening, als missende dan, zoolang er geen kerkorde was, elke mogelijkheid

van effect, geheel onnoodig zou zijn: „meenden ook de onderteeckeninghe

onnoodig te sijn, soolange sy niet voor leden der Synodi werden erkent;"

en 3° dat ze heusch ten deze niet tegen broeders uit eerzucht streden, maar

dat naar hun vaste overtuiging, dit nog de beste weg was, om de kerk

althans eenig equivalent voor de toekomst te geven: //dat sijlieden de cor-

respondentie en comparitie op de Synodale vergaederinge niet en hadden ver-

soght, om haer eijghen selffs wil, als die met haeren staat ende conditie wel

tevreden waeren, maer omdat ze meenden, dattet den kercken souden

dienstigh ende profijtelyck wesen'\ -)

i) Acta Si/n. Har,. 16>24. Art. 0. fol. 173.

2) Aria Syn. Hag. 4624. Art. 0. Zie Bijlagen. De uitdrukking: Jten niet verder

in te laten" is door den hoogleeraar Kist abusievelijk weergegeven door: „zich met

hen niet verder in te laten." De beteekenis is: „hen niet verder dan dusver in het

Corpus Synodi in te laten." Admittere in Synodum. Zie KiLiAEN, in voce: inlaeten.
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Duidelijker konden en mochten ze niet spreken, w.ant de Ed. Mog. Ge-

delegeerden der Staten van Holland zaten onder de toehoorders, en hadden

in last zeer scherpelijk bij rapporten van dezen aard toe te luisteren. Maar

„a bon entendenr demi mot sn/f'if," en de raad der hoogleeraren was ook hier

zeer zekerlijk de raad der wijzen. Want, beter dan de predikanten vertrouwd

met den wind die in de Statenzaal woei, doorzagen Walaeus c. s. uitnemend

wel, dat er noch vaii de kerkorde, noch van de Synode nationaal, ooit

iets zou komen, en de Synode dus het wijste zou handelen met //den voet

in den stijgbeugel" niet zoo ganschelijk te minacliten, die liaar in deze Cor-

respondentie wierd aangeboden.

Maar niets hielp. De Synodalen hoopten nog steeds op betere tijden.

Een //Synodus-nationaal" zou men van de Staten nog wel verkrijgen kunnen !

En in die hoop werd de Academie -quaesti e te 's-Hage voorshands in ruste

begraven en verwezen naar //den naestvolgenden nationalen Synodura," waar-

voor de Staten wel gezorgd hebben dat ze nooit kwam. ^)

8.

EEN COMPROMIS ZONDER SANCTIE.

Zoo stonden dan ook hier practische zin on onverzettelijke beginsel vastheid

strak tegenover elkander, zonder dat ik beslissen durf, wat daadwerkelijk

voor land en kerk raadzaamst was; óf het denkbeehl der professoren, om

van den nood een deugd te maken en eieren voor zijn geld te koopen, óf

wel de meening der Synodalen, dat de zuurdeesem van de /'ietas Ordinum tot

den laatsten korrel moest uitgezuiverd.

Maar dat de Synodalen althans den geest der kerk zuiver hadden vertolkt

dat bleek wel op de overtuigendste wijs, toen de Synode van 1630 te-

Schoonhoven daagde.

In 1629 namelijk had het samenzijn van Synodalen en hoogleeraren te

Leiden, tegen aller verwachting in, toch nog tot een voorloopig compromis geleid.

Toen toch den 17 Juli van dat jaar de Synode te Leiden saamkwam,

stelde de Praeses, Dr. Isaac Junius, voor, dat men naar, ouder gewoonte,

nu men in de Academiestad vergaderde, de hoogleeiarcn beleefdelijk, na

begroeting, zou uitnoodigen, om ter vergaderinge eershalvc te wdlen „coni-

pareeren en met hun adviezen te dienen". 2) De heeren Gijsbertus Voetius

1) Ibidem.

2) Acta Sijn. h-i<l. Ifvi!). Art. II. fol. -21\). Men horicp /icli (liiftrbij op do kcrk-

ordeninsr van lÖTS. Art. 'ii.
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uit den Haag, Ilugo Rever uit Delft en Henricus Arnoldi uit Rotterdam

begaven zich daarop als deputatie naar de faculteitskamer, om hun dit

verzoek der Synode over te brengen. En nog denzelfden dag lieten zich

daarop én Walaeus, én Polyander, én Rivet, én Thysius, ter vergadering

vinden, en bleven de Synode bijwonen tot den 28stcn Juli. i)

Dit nu gaf aanleiding dat men de reeds begraven quaestie nogmaals op-

rakelde, en het onder dagelijksch en intiemer verkeer metterdaad eens werd

over de volgende Modus vivendi:

Modus autem quo id cum minimo incommodo et maximo fructu fiori posse con-

scmus, salvo, meliori judicio hic a nobis proponitur.

I. Ut ex facultato theologica qui inutuis consilijs sejuvare possint, singilis syno-

dia particularibus intersint et is locus a Synodo eis asfignetur, qui ipsorum vacotioni

conveniat.

II. Etsi in Synodus nationalibus eodura plane quo ceterl pastores suffragiorum

jure compareant professores et Synodus nat. Dordracener prima art. 52 expresse sta-

tuerit ut quando Sijn. eo loco congregatur, iibi academia est, omnes theologiae pro-

fessores ad eam vocentur et unus ex eis omnium nomine suffragium ferat. ïs'^os tamen
libentur arbitrio Synodorum hujiis provinc permitimus an nos in Syn. illis comparere
malint eo jure et modo quo deputatie aliarum Synodorum ies intersunt.

III. Nempe ita ut nee presidum nee assessorum nee scribarum munere fungantur
et quando de regimine ecclesiastico aut vocatione pastorum in hypothcsi, item de

diseiplinae ad certas personas applicatione agitur, deliberative tantum suffragy jus

obtineant. Quando vero de doctrina aut ejus explicatione sernio est, aut de diseiplinae

forma in genere, eodem quo caeteri postores jure suffragium ferant: quiu puritatis

doctrina conservatio us peculiariter commendatur art. 13 Syn. Middelburgensiset art.

sestien Syn. Hagiensis.

IV. Quo autem professores muturiora judicia in Syn. afferre possint, omnio con-

sultum existimamus ut gravamina ecclesiarum ante Syn. celebrationem ad ipsorum
quoq. coetum transmittantur ut vicissim, si quid forte professonibus, occurat, quod in

academiac aut ecclesiarum bonum, ecelesys communicandum essse judicabunt, ipsis

quoq. integrum sit. illud ad Synodorum deputatos transmittere, ut id dejnde una
ciim reliquis gravaminibus ipsis etiam classibus ad futuram Synodum preparatorys,

aut Baltem Synodo communieetur, deniq. ut potestas seu authoritas nulla a Syn. infa-

cultatem nostram usurpetur, quae minuat authoritatem illustrium d. d. ordinumhujus
provimiae, aut inspeciioncm nobilissimorum dominorum Curatorum in eandem facul-

tatem, lum de eorum jure cederi nobis non liceat nee etiam que praejudicet et liber-

tati atque authoritat, quae omnibus acadomys reformatis a piis principibus et ma-
gistratibus semper fuit concessa. in aliis autem in quibus professor theologiae accu-

sari posset. ILrzpo'So^có.g aut justa esset suspicio adversus receptasformulas et judicia

Synodorum nationalium, postquam communi consilio tam deputatorum Syn. quam
eoUegarum professorum dirimi non potucrit contröversia, quod primum hac via ten-

tandum erit, Synodo librum erit cum tali professore agere et citatum legitime ad

doctrinae suac explicoem. adigere, in qua sinon satisfecerit Synodo et collegis, posset

Synodus in eum consuram ecclesiasticam exercere et adversus pertinacem implorare

illustrium d. d. Ordinum et Curatorum academiac autlioritatcm, ut in tempore eor-

reptus, non possit ecdesias turbare et academiam corrumpere -).

1) Acla Syn. Leid. UYl'X Art. 11 en Art. 1. fol. 27!» ea 27C).

2) Acta Syn. Leid. 4G2'J. Art. 75. fol. 294 sq. Ook dit punt bleef aan Kist geheel

onbekend.
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Edoch, ook dit was buiten den waard, m casu der kerkelijke Classes,

gerekend.

Immers, toen de Kerkelijkeii niet meer onder den rook der Academie, maar

op eigen terrein, de beteekenis en consequentie van zulk een compnmis

doordachten, was het algemeene oordeel dat men de zaak liever Gode over-

geven moest, dan op het Sliibbóletk van de //Synode Provinciaal" toe te gt;ven
;

en wees men derhalve door zijn deputaten ter Synode eenparig het voorge-

stelde compromis af. ^)

Daarna is de onderteekeniugsquaestic nimmermeer ter sprake gekonu-n.

Maar wel vlak daarop aan alle medezeggenschap der Kerk in de leiding der Aca-

demische zaken voorgoed de bodem itigeshit/cu, doordien de Ed. Mog. Hee-

ren, de Staten van Holland en Westvriesland, onder dagteekening van 1

October 1681, vaststelden en octrooieerden: 1*'. de Wetten en Statuten

van de Universiteit van Leiden -); en 3". een Ordonnantie //op het Be-

stuyr ende beleyt van het Collegium Theologicum". ^) Beide welke Statuten

op het punt van de leer, o, zoo orthodox, zelfs van veel to ,/stationaire

leervoorstelling" zijn, maar uit kerkrechtelijk oogpnnt Oldenbarneveld van

vreugd in zijn graf zouden hebben doen omkeercn, indien hij geweten had,

hoe het Anti-Calvinisme in dogmaticis ten lande uitgedreven, toch weer in

canonicis tot triomf en eere kwam.

9.

WAREN ZE OVERGELOOPEN?

Ter velling van een juist oordcel blijft thans echter nog éc-ne vrjuiu' ter

behandeling over, t. w.: Of de H. H. Walaeus c. s. den strijd voor lid

medezeggenschap in de Si/node Provinciael tegen wil en dank hebben gevoerd,

dan wel van harte ?

Ook al bleek het laatste, dan zou hiermee voor Dr. Van Toorenenber-

gens stelling natuurlijk nog geen schop zand op zijn schansen gewonnen zijn.

1) Acta Syn. Schomihov. Ai. 1(1:50. Art. '28, fol. ÜlO verso. „Op do corrcspondontio

van de professoren S. S. theologiac in de academie tot Leyden, ende liaer E. compa-

ritie in de Synodale vergaederinge van Suytiiollandt. die jaerlycx naer ouder gewoonte

gehouden wert, is verstaen dat de Syn. alsnodi om reden liaer daertoe liewegende

niet en can condescendei-en in de comparitie voornt., maer vint geracdcn \olgen.s lien

!len Art. Syn: Briianae t' selvo te laeten berusten dies te meer door dien Art. '.ten Syn:

Hagensis anno IG'24 dit wert gerefereert ad Syn: Nat."

2) Groot Plakkacitboek. I. fol. 281. No. 2.

3^ Ibidem, fol. 293.
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Hem toch is liet om het principiëele verschil van «al of niet een statio-

naire leei-voorstelling te doen " En of nu de professoren ressorteeren zouden

onder de nationale, dan wel onder provinciale Synode, heeft met dit hoofd-

punl in quaestie uiteraard niets hoegenaamd van doen.

Maar voor de historie heeft ook dit meer ondergeschikt geschil zeer wel

belang. En het dient, eer we van dit onderwerp afstyjipen, te zijn uitge-

maakt, of en in hoeverre mannen als Walaeus, Polyander en Thysius, die

met ziel en zinnen een tiental jaren lang de tolken van het Gereformeerde

volk waren geweest en de Dordtsche kerkvergadering bezield hadden, een-

maal op den zetel der eere aangekomen, als handlangers der Staten zich

geleend hebben, om het Gereformeerde kerkrecht te verraden?

Om nu aan te toonen, dat dit metterdaad niet zoo is, verzoek ik den

lezer kortelijk rekening te willen houden met de volgende feiten :

Ten eerste, vergeet, wie dat waant, dat de Synode van Rotterdam in

1621 de onderteekening der bekende formule af heeft geëischt, niet enkel

van de professoren, maar ook van den Regent van het Collegium Theologi-

cum. ^) En, indien men nu weet, dat regent van dit College destijds

geen ander was dan D. Eestus Hommius, dan willen we toch gevraagd heb-

ben, of men dan ook dezen zeloot soms verdenken zal van desertie in kerk-

rechtelijke zaken naar het kamp der Remonstranten?

Ten tweede, zij herrinnerd aan den Sc/mtterseed. Een quaestie die in

1628 heel //Holland in last" bracht, en waarin de HH. Walaeus c. &., ge-

lijk men weet, zeer tegen den zin der Staten, consult en advies hadden ge-

geven ten gunste der Calvinisten. En toen nu de Staten goedvonden de Theo-

logische faculteit deswege een berisping toe te dienen, lag liun het kruipen

voor de Staten zoo weinig in den aard, dat ze zich niet ontzagen den Ed.

Mogenden in vrij krasse taal te antwoorden : ,/dat ze dan toch als honden

die niet bassen konden over den hekel zouden gehaald zijn, indien ze in

zoo ernstig geschil om raad gevraagd, geen hart in het lijf hadden gevon-

den om te spreken". -)

Ten derde, dat de H. H. Walaeus c. s. in de geruchtmakende quaestie

van Hornhovius, die door de Generale Staten tegen Utrecht gedreven werd,

zelf het initiatief namen, om voor de rechten der kerk op te komen. ^)

Ten vierde, dat Walaeus steeds tegenover de Staten is blijven volhou-

den, dat de professoren in de Theologie wel terdege ook //in den dienst

1) Acta Syn. liott. Art. 01 fol. 175.

2) Walaei, Opera ornnia. II. 450.

3) Ibidem, fol. 433.
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der kerk" stonden, ^) en dat de vaststelling van het kerkrecht eompeteerde

niet aan de Staten, maar aan de Ecclesiastiekcn. -)

Ten vijfde, dat Walaeus in 1G15 eeu ganscli boek geschreven heeft:

,;de munere ministrorum Ecclesiae et inspectione magistratus circa iUiur\ waarin

opzettelijk de denkbeelden van de Pietas Ordinum worden weerlegd, en

dat de daarin uitgesproken stellingen volkomen rijmen met wat aangaande

hetzelfde door hem na 1620 onderwerp verdedigd is, én in de .S/y//oy>s/5 ;>Mr/om

llicologiae, én in de Censure van de Belijdeni.^.^e der Remonstranten ; beide werken

die door de geheele faculteit, waartoe Walaeus behoorde, aan het kerkelijk

publiek dier dagen geschonken zijn.

Ten. zesde, dat de professoren zich telkens tot onderteekening van het

formulier bereid hebben verklaard, indien dat ééne punt slechts te schikken

viel. Iets, wat nooit door de Staten is toegegeven en ook niet toegegeven

worden kon.

En ten zevende, dat noch in den aanvang, noch in het verloop, noch

na de termineering van deze quaestie ook maar een zweem te bespeuren

is van een verkoeling tusschen de faculteit en de Synodalen. Eer inte-

gendeel toont de geheele correspondentie, dat men met de professoren

steeds op den besten voet stond ; blijkt uit het geschil over den Schut-

terseed, dat de Synodalen de hulp der faculteit inriepen en de faculteit

met de Synodalen gemeene zaak maakte ; ziet men aan het vriendelijk

safiraverkeeren van professoren en Synodalen op de Synode in 1629, dat

de harmonie zelfs uitmuntend was ; en gaven eindelijk de Synodalen nog

bij het graf van Walaeus van hun warme waardeering en ongeveinsde hulde

voor dit Lumen Ecclesiae een schitterend blijk, door deputaten der Synode

te doen volgen achter zijn lijkstoet. ^)

Neen waarlijk de orthodoxe hoogloeraren dier dagen waren geen hand-

langers van de canonieke bestrijders der kerk en in al hun syntagniata

hebbeu ze veeleer onbeschroomd en moedig, tot zelfs nog in het begin der

18e eeuw de rechten der Gereformeerde kerk tegen IStaatsche velleiteiten

verdedigd. Vandaar dan ook dat de hoogleeraren in Friesland, in Groningen

en Gelderland, die van hun Staten geen „verbod ofte interdictie" ontvangen

hadden, allen wel zeer zeker teekeuden, ^) terwijl toch alleen in Groningen,

en ook daar nog slechts met //deliberatieve stem" zittmg" ter provinciale Sy-

node aan de professoren gegund was. Nergens toch werd door de kerk

1) Ibidem. II. fol. 40. Coll. II. png. iiO en M. fol. 5,-. a en b.

2) Ibidem, fol. 3%.

3) PoLYANDRi. Orat. fun. WnUifi. r.h.

4) Cf. Kerk. Arch. IX. 492.
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toegestaan, wat Hollands Staten eischten. Niet in Utrecht, waar de hooo--

leeraren nooit op de Synode geweest /.iju. Niet in Friesland, waar men ze nim-

mer duldde, zelfs niet als hospitanten. Noch ook in Gelderland, waar ze

slechts dan, en nog wel als gasten, binnenkwamen, wanneer de Synode

haar dagvaart hield te Harderwijk. ')

Er is dan ook geen de minste quaestie van, of de toenmalige Theologische

professoren van Leiden stonden met hart en ziel aan den kaot der kerk

tegenover de Staten ; en als het desniettemin in sommige uitdrukkingen van

hun correspondentie den schijn heeft , als kwam hun spreken uit den tegen-

overgesteiden hoek, dan vindt dit zijn gereede verklaring in een tweetal

omstandigheden, die hier nog terloops vermeld dienen.

De eerste omstandigheid is dat zelfs Bogerman, de kerkelijke heros en

banierdrager der Calvinisten op de Dordtsche Synode, van een accoord met

de Staten niet afkeerig bleek.

Man van schrander doorzicht als hij was en met den geest der politieken

uit zijn tijd zeer wel vertrouwd, begreep deze fiere tolk der Gereformeer-

den uitnemend, dat een droppel waters in den onvermengden wijn het ge-

oorloofde en eeuig mogelijke middel was, om de canonieke quaestie ook maar

eenigermate ten genoege der kerk te regelen.

In Friesland nog sterker dan in Holland had hij geleerd wat het was,

om ouder Staten te staan die in Theologicis Gereformeerd, maar in Canonicis

Reraonstrantsch was, en toen hij dan ook, op vereerende wijze, door de Staten

van Holland in consult werd geroepen, om den zin der kerkorde wat nader

te duiden, zag hij in dien druppel water zeer weinig bedenkelijks en stelde

hij de Staten aanvankelijk volkomen gerust. ^J

Van soortgelijke gedragslijn nu waren ook Hommius en de Leidsche pro-

fessoren niet afkeerig. «In Palibus Magistratui cedere debere Doctorem'' was

en bleef Walaeus' systeem. '') Tc Leiden in 1629 was, gelijk boven bleek,

zelfs ook de Synode voor dat oordeel gewonnen. En Gijsbert Voetius, mede-

lid der Dordtsche Synode en vader van ons kerkrecht, die eveneens in beginsel

tegen het medezeggenschap der professoren op de provinciale Synode is, *)

betuigt er openlijk zijn leedwezen over, dat men te Brielle het goede aanbod

van de hoogleeraren gewezen heeft van de hand. ^j

Maar behalve dit kwam er toch ook nog ieta anders bij.

\) De Moor, ihmm. in a Muril.. V. 450.

2) RcsohUii-n Slaten van Holl. '21 .liiiii lül'.i. lol. IdOÜ.

3) Walaei, Opi^'a omnia. 11. 4(Jb.

4) Voetius, Pol. Kcd. IV. 197.

5) Ibidem.
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Door de Dordtsche Synode waren de professoren, //silvo jure appellationis,"

onder de provinciale Synode geplaatst, met aanwijzing als hof van ;ip|)t-l

van de nationale Synode, Maarin ze zelven zitting hadden. Pat stond dan

ook in de onderteekeningsformule, en daar hadden de liooglccraren niets

hoegenaamd op tegen, wijl door zillk een regeling de dlgnitas en Ubertas

Academica volstrekt onaangetast bleef.

Maar wat deden nu de //Suyt-Hollandici"?

In afwijking van Dordt namen ze zoolang de kerkorde nog niet geau-

toriseerd was, hun toevlucht, tot het metterdaad onmogelijke en ondenk-

bare systeem, om de professoren, als gewone kerkleden eenvoudig onder den

Leidschen kerkeraad te zettten, met beroep op hen, ])rovinciale Synode, als

vierschaar van appel.

Dat was dus niet volgena Dordt, maar heel iets anders dan Dordt. Kn

tegen dezen eisch nu, die van het te Dordt besloteue {leheel afweek, ja,

daartegen hebben Walaeus c. s., en o. i. zeer te recht, de //libertas'' en

//dignitas" van Leidens Academie, zij het ook zachtelijk en bedektelijk, maar

dan toch met eenigen nadruk, tegenover de Synodalen gehandhaafd.

En ook hierin heeft de uitkomst de schranderheid van hun inzicht bewezen.

Want bekend immers is het uit de annalen der Utrechtsche Academie tot

welk een smaad voor de kerk de toepassing van hetzelfde onhoudbare svs-

teem in de zaak van den proponent Absalon Malecotius in 1667 geleid

heeft. En wie weten wil, welke kracht in dit systeem voor de handhaving

van de orthodoxie aan onze Academiën schuilt, die raadplege slechts de

historie van Leidens Academie van deze tweehonderd jaren en oordeele,

of //Leidens Academie door Leidens kerkeraad te laten bewaken!" niet een

systeem is, «qui se tue par Ie ridicule?''

Voor wie slechts eenigermate in den geest dier tijden en vooral in den

zin der Staten weet door te dringen, levert geheel het beloop van dit ge-

schil dan ook niet de minste moeielijkheid op.

Oj) den bodem toch lag de destijds nog bij elke voorkomende (juaestie

zoo diep gevoelde rechtsvraag naar de //lioogheid" of //overhoogheid" of

//souvereiuiteit".

Daarom werden de Statuten voor de Academie vastgesteld door de Staten

van Holland, nals de Souvevainité in handen hebbenile\ ^) gelijk er letterlijk

staat; en ging men zelfs zoo ver van in 1631 de Commissie uit den Senaat

die de regeering in handen had te betitelen met den naam van ude Staten

der Academie". ")

1) Groot Plakhautboek. III. r.4->. No. X
2) Ibidem. I. 281. No. ±
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De kerk met haar pretentie dat de Theologische professoren //in den dienst

der kerk,'^ stonden, moest dus, indien ze elk vergelijk verwierp, met dezen

souvereinen titel wel in conflict komen.

De Zwijger was in zijn Octroj/ van 6 Januari 1574, //de kercken dezer

landen" stilzwijgend voorbijgegaan. Daarin school de bewegende oorzaak ook

van deze disputen.

In het Octroy lag de „origo vitii"!

En van toen af waren Staten en kerk natuurlijk tamelijk wel in de po-

sitie van den wolf, die te deelen zal hebben met het lam

!

10.

CONCLUSIE.

Zie ik nu goed, dan is met het bovenstaande de onverhoedsche aanval

van Dr. Van Toorenenbergen tamelijk wel op alle punten afgeslagen.

Had hij beweerd, dat de professoren in canonieke zaken geen definitieve

stemmen hadden, — ik heb met de stukken zelf aangetoond, dat ze wél

meê concludeerden.

Had hij hen als getuigen opgeroepen tegen het in omnibus en voor een

on-Dordtsche revisie, — ik heb bewezen dat zij voor het „per omnia" waren,

en de vrije revisie afkeurden.

Had hij beweerd dat de Staten en Curatoren reeds vóór 25 Augustus

omgezet waren en uit dien hoofde nu in alles met de Calvinististen gin-

gen, — ik heb doen zien, dat de Staten in Augustus nog de ouden waren,

en, later omgezet, wel in Theologicis met de Gereformeerden gingen, maar

in Canonicis het oude anti-Calvinisme doorzett'en.

Had hij beweerd dat de H. H. Walaeus c. s. niet wilden teekenen, wijl

het stuk dat men hun voorlei, //niet eerlijk, niet ruim, niet eenvoudig" ge-

noeg was, — ik heb uit onwraakbare documenten aangetoond: 1*^. dat ze

zelf dit stuk mee opstelden ; 2", bereid waren het te teekenen; en 3°. het

alleen niet teekenden, overmits het hun i/verboden was en geinterdiceert.^'

Maar bij het pareeren van die lansstooten liet ik het niet. Van geheel

het terrein waarop hij had postgevat, moest de aanvaller verjaagd worden;

zou er weer ruste komen op het burchtslot.

En daarom heb ik voet voor voet mijn geduchten tegenstander elke duim

breed gronds buiten de omperking van het tournooiveld betwist, en door een

breede historische schets doen zien, hoe al wat achter de oudertcekeuings-
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quaestie lei door hem voorbijgezien, van de wederzijdsche verhouding dien-

tengevolge een geheel verkeerde voorstelling gemaakt is, en geen de

minste rekening is gehouden met het historisch milieu waarin dit geschil be-

pleit wierd.

En zoo heb ik mijn antagonist dan met «eer van wapenen" gedwongen
de poorte van Dordt uit zich weer naar het tournooiperk van zijn Marnix

en de periode van vóór de Arrainiaansche twisten terug te keeren, . . . waar-

heen ik hem heusch niet volgen zal.

Dan toch liep ik gevaar dat mij zelven overkwam, wat hem thans over-

komen is, van slecht te bekoopen een uitgaan op avontuur //naar een terrein

der historie dat u vreemd bleef".

Want zie, op het terrein van Marnix is Dr. Van Toorenenbergen onbe-

twist der meesten meester; met alle wendingen van het terrein vertrouwd;

en bedacht op alle onevenheden.

Aan de poorte van dut tournooiperk gekomen, strijk ik dan ook eerbiediglijk

voor mijn broeder en wederpartijder de lans, sla aan het gevest, en geef

hem het saluut der eere.

Maar van de Dordtsche periode blijve hij dan ook voorshands af. Want

daarin is hij niet thuis. En daarvan maakt hij zich o, zoo gansch avercchtsclie

voorstellingen, die waarlijk om tot autoriteit te komen, nog eeVst het zuive-

ringsbad van nieuwe studiën noodig zouden hebben.

Eu dat ik nu bij dit mijn verweer tegen dezen //athleet van liistorii-n" met

geen haar van mijn hoofd er aan gedacht heb, om hom te sparen, dat zij

in niemands oordeel, aan mindere eerbiedinge geweten, maar alleen uit mis-

schien te hoogen dunk van zijn persoon verklaard. Want zie, een rccruut

of invalide ontziet men; maar een veteraan van de oude garde te willen

sparen, dat zou beleediging van zijn krijgseer zijn!

Tegen een «Bayard" tot muurtrekken gedwongen, is trelfen waar liij

treden kan, althans vooi den pas geblazoeuden ridder plicht

!

En vraagt men dan ten slotte, waarom ik ditmaal de moeite nam. om

zoo met omhaal van archief en documentstukkeu, tegen mijn gewoonte, an-

ticritiek te leveren, — ziehier dan mijn openhartig antwoord.

Toen Dr. Van Tooreneubergeu over het punt in geschil begon te schrij-

ven, had hij er blijkbaar nog volstrekt geen studie van gemajikt, maar schreef

hij, gelijk ieder onzer telkens doet, afgaande uj) :iju />c.^tr nrtcn.

En toen //.• den toen nog anonymen schrijver voor het eerst in de llaarleut-

sche Courant rescontreerde, was er ook bij mij nog van geen opzettelijke

6
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studie sprake geweest, en schreef ook ik, afgaande op den algemeenen indruk,

dien ik ontvangen had.

Onze beider opiniën waren dus meer het uitvloeisel van de algemeene

voorsteUing, die we ons van de Dordtsche periode hadden gemaakt, dan

vrucht van nauwkeurig onderzoek.

En wijl nu sinds 1870 door mij beweerd wordt, dat Dr. Van Toorenen-

bergens voorstelling van de Dordtsclie periode geen steek houdt, en hij daar-

tegenover staande liield, dat de mijne kant noch wal raakte, — kwam het

mij niet onbelangrijk voor, in dit ééne speciale punt nu eens op het

nauwkeurigst na te gaan, wiens opinie a posteriori door de stukken ge-

rechtvaardigd werd.

//Ex ungue" kon liet dan „leonem" zijn, en gelijk de groote zoöloog,

uit één enkele schouderplaat het skelet van den megalosaurus construeerde,

kon zoo ook op afdoende wijze voor het publiek, dat in deze quaestiën be-

laiig stelt, eens voorgoed worden uitgemaakt, of nu metterdaad Dr. Van

ïoorenenbergens voorstelling van deze periode, dan wel de mijne, met de

feiten overeenkomstig was.

Welnu, na afloop van dat onderzoek durf ik mij vleien, dat mee door

Dr. Van 'J ooreuenbergen zelven zal worden toegestemd, dat het bij „die

nadere examinatie" mij voorshands meer meeliep dan hem, en dat hij dan

ook de revisie, waarmee hij ten opzichte der formulieren zoo dweept, nu

zelf eens zal gaan toepassen op de formuleering van zijn eigen denkbeelden.

Dat er overigens voor Dr. Van Toorenenbergen niets ter wereld insteekt

zich in dit ééne opzicht eens totaal vergist te hebben, behoeft onder des-

kundigen wel nauwlijks herinnerd. Geen man van wetenschap is er, die niet

uitnemend overtuigd is, dat hij bij den besten wil en den eerlijksten toe-

leg niet altijd voor //zonderlinge feilen" veilig is; en althans wat mij zel-

ven betreft, twijfel ik geen oogenblik, of het zou Dr. Van Toorenenbergen,

wou hij er zich eens toe zetten, waarlijk niet veel moeite kosten, ook mij

hier en daar op een //perfect failnre" te betrappen.

Dat doet ijitusschen aan de wederzijdsche waardeering van elkanders per-

soon en talent niet het minste te kort, en hoe hoog ik Dr. Van Toorenen-

bergens uitnemende studiën schat, ja van oordeel ben dat hém te kort in

eer, en den lande schade is gedaan, toen men hem én te Utrecht én te

Groningen voor het Professoraat der historiën voorbijging, behoeft voor wie

mijn heusch niet geheime relatiën tot JJe Standaard kent, toch waarlijk wel

geen betoog.
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Eu mag ik nu, om hiermee dit verweersclirift te besluiten, Dr. Van Too-

renenbergen nog een ver/bekering geven, die hem zelf zal doen inzien, hoe

joos en overtollig eigenlijk heel zijn aanval was, laat ik hem dan zeggen

mogen, dat in liet Bestuur der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gere-

formeerden grondslag door mij tegen onderteekening van zulk een formulier

door hoogleeraren geadviseerd is; en dat althans het formulier van Dordt

daar nooit zal worden aangenomen.

En dit advies gaf ik, niet wijl ik de Vereeniging niet dogmatisch wensch

te binden, maar overmits, naar uitwijzen der ervaring, zulk een ondertee-

kening, in wat vorm of maniere ook gedaan, nooit een hand is.

Een, ik stem het toe, uiterst droevig feit, voor wie nog aan de kracht

van liet mannenwoord in iemands handteekening hechtte; maar een feit dat

desniettemin door het sluimeren van het bewustzijn bij zulke liandelingeu

van sleur en routine, zoo ver kan gaan, dat men onder de Canones van JJordt,

met de verklaring dat ze «den Woorde Gods conform" zijn, in de archieven

der Leidsche theologische faculteit, o. a. ook kan vinden de handteekening van

Dr. W. A. van Hengel., die in zijn reuzenarbeid aan den //brief aan de Ro-

meinen'' besteed, elk denkbeeld van praedesti natie uit dien brief zocht weg

te exegetiseeien; alsmede van Dr. N. C. Kist, die in zijn scherpen aanval op

Scholtens Determinisme, tegelijk heel Dordt omverwierp.

En toch, want dit is, psychologisch, nog het opmerkelijkst van het geval

en bewijst hoe zoo iets subjectief volkomen eerlijk toe kan gaan: De on-

mogelijkheid om ouder zulk een adhacsie aan de Dordtsche Canones zijn

handteekening te plaatsen, heeft mijn kundige en schrandere leermeester,

Kist, zoo weinig gevoeld, dat hij zelf in facsimile het stuk onder de oogen

van het publiek bracht, waarop die onbegrijpelijke handteekening nu tot

in lengte van dagen voor een ieder te prijken staat. ^)

En hiermee neem ik van den lezer oorlof, concludeerende met wat ik

aan Dr. Van Toorenenbergens eigen woord als motto ontleende: //Het zal

nu wel vaststaan, dat mijn geachte tegenstander alleen daarom zoo schrij-

ven kon, wijl hij de moeite niet nam om de zaak naar eisch te onderzoeken."

1) KrrI;. Archirf. IX. 490 verso.
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BIJLAGE A.

DE AUTORISATIE DER DORDTSCHE KERKORDE DOOR DE STATEN VAN HOLLAND.

Het verloop der onderhandelingen tusschen de kerk en de Staten van

Holland over de autorisatie dezer kerkorde «gevoerd, zweeft nog steeds in het

onzekere. Het kwam mij daarom wenschelijk voor, dit punt eensvoorgoed toe

te lichten, door mededeeling der otficieele bescheiden desaangaande.

Ze toonen het volgende:

1. 19 Juni 1619 komt de kerkorde in, en wordt gesteld in handen vun

een Commissie, bestaande uit de heeren Van Benthnysen en Van Sommelsdijk,

met de steden Dordrecht, Haarlem, Leiden, Amsterdam, Eottcrdsm, Alkmaar en

Hoorn; tevens met last om Ds. Bogerman te hooren. Cf. Resoliitién, fol. 1003.

Resolutien van lioUuml. Anno 1619 Pag. 1003.

Den 19 Juny 1619.

Van gelijken in dolibpiatie gesteld zijnde het twoctle lid van liet selfde vierde poiiict van
de besclirijviiigc, spieekonde van het ariesteeien van kerkelijke onJonnantio, sulks ij»*«>lvp

gecorrigeert by fonne van concept aan de heeren Edeion en Steedon rospoctive nieede is

geweest oveigesoiidon ; ende soo de heeien Edelen als iler Gede|niteeiden van ile steeden

consideratien daai- over gehoord, hoewel eenige van de leeden verstonden best te weesen,

en ook gelast waaren die te neenien soo dieselve leyd
;

is nogtans, onaangejien van het

goedvinden van de andore leeden, o\\ om in deese saako, zyndo van soo grooto eonsider.i-

liën te gaan, mot goede coiiospoiidentii' verstaan, dat ooiiigon nvt dooso vorg-.ideriniro souden

worden gedoptiteoit, om hot ingestelde nader te examinooron op de genioveorde consideratien

van de heeren Edelen en Gedeputeerden van do steeden te letten, en het sulks te stellen;

als sy zouden verstaan te bchooren, en alsuo aan de vergaderinge te rapporteeren ; duurtoc

gccornmitteert zyn uyt de hoeren Edelen de Heeren Van Benthuyson en Soiunielsdijk, en van

de steeden Dordrecht, Haarlem, Leydon, Amstordain, Rotterdam. Alkmaai' on Hoorn, mits-

gadeis den geenen van de andere steeden die daaibij lK}geerou sullen te weesen, ende dat

se "t haarder onderrigtinge en kennisse daai- bij souden inoogen rt)epen den geweesen

praesident Bogornian.

2. 20 Juni 1619 wordt de behandeling er van verdaagd. Rtaolulién

fol. 1005.

3. 21 Juni 1618 wordt gunstig door de Commissie gerapporteerd, maar

het besluit uitgesteld tot Dinsdag. Retolutién, fol. 1006.

Resolutien van JloUand. Atino IGJU. 1'ag. KHX).

Den '21 Juny DU tl.

Andermaal in deliberatie geloyd zyndo bot twoodo liil van het vioidc pormi van de

beschryvinge, ;uuigaando het aaiuionieii van do korkolyko ordonnantio; on lot dion eynde

gehoord zynde hot rapjwrt van do lleoion uyt do Edolon e\\ Stodon, dio ilaar ovor gebc-

soigneeit haddon, on verstaan dat so den Praos<'s Synodis Xati.m.dis. <.'oweo>t Dom. Boger-

mannus op veischeyde poinoten. dio bij de leeden doosor vergaaileringe in consitlei-Uic

genoomen waaien, hadden geboord, dio ha;u- sulken gooden contentement van het suyver en

opregt verstand van de Synode haddo gej;even on namonllykou van het woord met de

coiiununicatie van de Ovcrighevd. in bet stuk v.m hot beroei>en van de kerkendicnaien, en
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}ioe verre de intentie daarvan strekte, dat se daarover hadden genoomen alle goed genoegen

;

alleen dat van doselve ?yne vcrklaaringe alliier, en in de acte van aannecrninge of arreste

booven by de Gpiieraliteyt golioiuien dienrlo notitie, te wooten dat dio nieyniiige daarvan

was mot voorwceten, kennisse en goedvinden zelfs van de M.agistniaten die beroepinge te

doen, sy d:uir ineede de vordere scrupele dien aangaande hadden laten vaaren, blyvende
snlks maar eenige woorden nog na die maai- en diende tot verbeeteringe en verklaaringe

van den Sin:, is na deliberatie bij de Ileeren Edeion en het meerendcel van de steden ver-

staan, dat niet alleen hoog noodig, maar bysonder dienstelyken is, dat de aannecrninge van
de kerkeordre mooge worde gedaan, met vertrouwen dat de advisen gehoord, de disciepantien

soo weynig zijn, dat men de aannoeminge wol soudo moogen doen, mits in de Generahteyt
gearbeyd worde de opene staande verbeeteringe daar te moogen worden goedgevonden, soo

het selfde sonder letardement of pipjnilitie van de geheele saake mooge geschieden, anders

en aleer men retardement of prejuditie in het aannemen of voortgaan van de saake daar bij

veroorsaaken sonde, dat ineii eerder de ordre sal moogen aannoemen soo die leyd; dog akoo
de Gedeputeerden van de steeden Leyden, Amsterdam (pag. 1007) Rotterdam, Biiollc en

Hoorn niet gelast waaren dan op rapport, is het eyndelijken besluyt tot op Dingsdag naast-

koomende uytgesteld, jegens wanneer alle de locden versogt worden op deesen volkoomen
gelast te koomen, ten eynde het werk ten principaale niet te ictardeeren.

4. 28 Juni 1619 wordt besloten gerezen bedenkingen aan de Generale

Staten meê te deelen. Resolutiën, fol 1022.

Bcsohitiën van Holland. Anno 1019. Pag. 1022.

Den 28 Jimy 101 9.

In deliberatie weederom gebragt zynde het stuk van de kerkelyke ordre, uyt het tweede
deel van het vierde poinct van de beschryvinge: is daaroj) verstaan, dat men in de Geno-
i-aliteyt by gevoeglyke weegen sal aanhouden, dat het geene by de respective leeden hier

gemoveert is; namentlyken meede in het vierde articul, moge klaar gesteld werde soo het

selve gevoeglyk aldaar kan werden bekoomen, sonder nogtans daar over te koomen in con-

testatie met de provinciën; maar eer in contestatie te komen, deselve te moogen helpen

arresteeren .soo die leyd, om niet te geeven retardement, mits daarna sal worden aangehou-
den, en te weege gebragt daarop te verkrygen belioorlyke verklaaringe, tot contentement
van de respective leeden.

5. 2 Juli 1619 wordt de kerkorde voorloopig, onder reserveering van

het interpretatierechl aan de politieken, conditioneel, dns slechts tiominaal,

geauthoriseerd. Resolutién, fol. 1031.

Resolutiën van Holland. Anno 1619. Pag. 1031.

Den 2 July 1619.

Nogmaal gedelibereert zynde op het tweede deel uyt het vierde poinct van de be-

schryvinge, aangaande het aannoemen van de kerkelyke ordre, en de approbatie van wegen
alle de provinciën (pag. 1032) daar van te doen ; is na verscheyde declai'atiën, om vragen

ende disputen cominunicatiesgewijse daar over gevallen, eyndelijken, omme met eenparigheyd

en overeensteiiimiiige van alle de leden alhier, en boven by de i)roviiKiën tot het arresteeren,

appi()l)oeren cii aggieëeren van de.selve te geraaken, gelyken sulks ten alderhoogsten voor den
staat van don lande en van de kerke noodig zij; verstaan dat men zal letten, of niet noodig

bevonden en word in de aggreatie daar van by acte te maken, aan de Heeren Staaten

Generaal te reserveeren de interpretatie van alle duysterheden, en om doselve sulks te mogen
verk laaien, als tot der landen dienst en ruste van de kerke verstaan sal worden te behooren

;

ende sulks goedgevonden wordende, gelyk men verstaat alhier te behooren de acte van ag-

gieatie, daar meede sal worden geclausu leert; en op dien voet de kerkelyke ordre soo die

leyd, gehouden worden, voor gearresteert. zoo deselve gehouden word bij deesen.

6. 20 Maart 1620 wordt besloten bij de Generale Staten aan te dringen

op doorzetting van de zake der kerkorde, of an,ders provinciaal zelf te handelen.

Resolutién, fol. 69,

Besolulién van van Holland. Anno 1620. Pag. 60.

Den 20 Maart 1620.

Bij de Gedeputeerden dor stad Haarlem word voorgedraagen, ilat men tot meerder ver-

bindtenisse van den Staat en Provinciën, de Unie soude behooren te resu meeren, en de
defecten daarin besjjourt soeken te beeteren ; item, soudo behooren aan to houden, dat de
kerkelyke ordre mogte worden by de provinciën aangenoomen ; tot welke bydo de (iedepu-

teerden, gaande ter vergaderinge van de Staten Generaal, zyn gelast of andci-s dat men voor
Holland en Westvriesland alleen een kerkenordre sal dienen te ari'esteer-en, daartoe ia sulken
gevalle een poinct van beschrijvinge soude dienen gemaakt.
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7. 11 Juli 1620 wordt besloten nogmaals bij de Generale Staten op spoed

te dringen. Itesolulièn, fol. 13 5.

Rcsolutiën van Holland. Anno 1C20. Pag. 135.

Don 11 July 1C20.

Aangaande de koikclyke ordre, bij de Synode nationaal tot DoiiJiecht ingesteld, en om
(leselve vooi- gerapporteert aan te nomen, wordt hotsolvo dienstig on hoogiKtoiig bevondoii,

maar dat nog alvuoreii-^ pai ticiilior daarop te restilvooioii, in do (toncralileyt s;il wnidoii aan-

gchoiulen, dat siilks goiioralykcn liij do [irovinciön rnoogo wordon godaan. of liol.s«'lvo niot

\villen<lc valloii, mits ile dinicultcyten hy Zoeland en Westviieshind daaiinno gemaakt, mon
oiidorstaan sonde met do andore van de gennieerde |)rovintiön daartf)e willig /.yndo. tot «Ie

aanneeminge on a|)j>roljatio te koomon, maar dat rneede niet willende golukkon, dat mon
alsdan alhier in de vergaderingo de voorsz. geooiicipioordo ordro nader soudo resmnooron. en

sien te arresteeren en approbeoren.

8. 19 Juli 1620 wordt voorgesteld provinciaal met de kerkorde door

te gaan. Resolutiën, fel. 141.

Resoluti'cn van Holland. Anno 1620. Pag. 141.

Den 13 Jnly 1G20.

In deliberatie gebragt zynde bet stuk van de kcrkelyke ordre, is V)y alle de leden ver-

stiian bet arresteoren van deselve dionstolyk on noodig to wecsen: en boowol veelo voi-stondcn.

dat men alsnog in de Generaiitoyt hij de provinciën aanbonden soiulo, om gonoralyk tot

aanneminge van deselve te koomen, of anders mot do goene van do jiiovinciön <lie daartoo

sonden weeson gelast en gowilligt, soo is nogtans bij de meeste leden vooi- g<KHl geagl, on

daarop geconcludeert, dat mon nog deeze vergaderingo deselve korkolyke ordro, soo dio in

de Synode Nationaal tot Dordioobt is ingosteld, alhioi- to rosumooien. on is hot mogolyk. to

airostocren, en dat godaan. by do gowilligo provinoiön ariioydon. do aannoomingo in <lon

baaren meede te willen doen, om alsoo van de boognoodige saake oonmaal oen goed eyndo

te maaken.

9. 14 Juli 1620. Dienovereenkomstig wordt de kerkorde nogmaals in

handen gesteld van dezelfde Commissie, met den heer Yan Obdara in plaats

van Van Sommelsdijk, met last vnn concept-redactie te leveren. Resolutiën, fol. 147.

Rcsolulicn van Holland. Anno 1t)20. Pag. 147.

Den 14 July 1620.

Om volgende voorgaande besoigne nader te resumeeren de kcrkelyke ordro, zijn voor-

gaande Gedeputoeidcn daartoe weodorom vei-sogt. en nell'cns don llcorc van Rontbuyscn
daar over te voorcns mede gobesoignoort bobbende in plaatse van don Hcoro van Sommols-
dyck, absent synde, gecommitteert don lloere van Ohilam.

10. 22 Juli 1620. Deze Commissie rapporteert en stelt aanmerkelijke wij-

zigingen voor in de kerkorde. Uitgesteld tot na het reces. Resohiliin, fol. 165.

Resolutiën van Holland. Anno 1620. I*ag. ICö.

Den 22 July 1G20.

Is gedaan rapport van de besoigne, bij do boeren Godoputoordon uyt de Edelen on

stccdon gedaan oji bet stuk van de kcrkelyke ordonnantie, on van allo roodcncn daarover in

consideratie koomendo, on verstaan, dat men in bet reces daarvan s;d montic maakon, on <lo

lonsideratiën op elk poinct strictelijkon daarnolVens ovorsenden. on daarbij voogondo ronsiiior.itien

of bet gemoveerde van de Gedeputeerden der stad Loydon, aangaande bot com|aroeron van

de politicque in de classicaalo vergadoringe, ten oyndo alommo daarvan eenparig i-appoit

gedaan wordende, met boeter ecnpaarigcr resolutie weedcrom in te koomen.

11. 18 Augusms 1620. De Syncde van Gouda benoemt een Commissie

om met de Staten te onderhandelen en dringt er op dat geen wijzigingen in de

kerkorde worden opgenomen. In die Commissie worden benoemd, behalve de

gewone gedeputeerden, Ds. Kuchlinus en B. Nicolai, ï. Damman, G. Voetiu?,

J. Cralingius en P. Vligesius. Acfa. Si/n. Gord. Art. 91, fol. 97 v.

Acta Synodi Goiulensis. .Vnui 1020.

Art. 91.

D. llonricus Arnoldi oude 11 ugo Ucyerus, die volgens do commissie baar opgelegbt art.

12 liier vooreu waaren in den Haage geweest, hebben rapport gedaan, dat se haaren last
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hadden gecommuniceert in den particulier met eenige Heeren, ende dat haer by d'selve was
geraden, dat se haere romonstrantien, alsoo gededuceert niet en souden ingeven, maer alleen
versoecken, dat de aenmerckingen olTte naerder verclaringen op de kercken ordening by
haer Ed. Mo. gestelt ende daerover nu in de vrootschappen loden ende steden des lants was
gedelibereert, eer se w'ierden gearresteert, desen Sijn : moghten werden gecommuniceert, ten
eynde alsoo met onderlinge correspondentie, de kercken eens mochten liaer gewenste ordre
becomen. De vergaederinge dit overwegende heeft goetgevonden, dat het alsoo geschiede,
ende dat de remonstrantie tot dien eynde behoorlijck weide ingestelt ende by deselve
gedej). hacre Ed. .Mo. oveigelevoit. Deselve gedepe. broedoren, haere commissie in 's Gra-
venhage vcrright hebbende, hebben rapport gedaen, hoe dat sy in den Haege cornende, ende
haere saecken als vooren met eenige particuliere heeren, die op de dachvaert gecommitteert
waeren, in cnminunicatie geleyt liebbende waeien geadvisecrt, dat se nevens haere remon-
strantie souden versoecken, om de vergaederinge van haer Ed. Mo. mondelinge openingen
moogen te doen, ende dat sulcx hen veroorloft synde sy wytloopich hadden vertoont, hoeveel
de korcke Godts aen goede ordre was gelegen, dat oock sulcx alsoo was voor desen by de
Ho. Mo. heeren Staten-Generaal verstaen blijckeiide uyt de resumptie der kercken ordeninge,
in Synodi Nat. onder d' autoriteyt van haere Ho. Mo. beleyt ende behoudenisse, dat oock
haere Ed. Mo. van HoUant ende "Westvrieslant, hetselve alsoo hadden geoordeelt, overmits
liaere Ed. Mo. alle vlyt hadilen aengewent, dat de geresumeerde kerckelycke ordre by allen

anderen provintien oock mochten aengeiiomen werden, gelyck d'selve bij haere Éd. Mo.
volgens het geene in de laeste Syn : Leydensi is verstaen, ende was aengenomen dat oock
deze vergaederinge, op hot selve ooghmerck siende volgende den last des naetionalen Syn:
d'selve hadden aengenomen; ende alsoo verstaen was, dat bij haer Ei. Mo. gesteld waere
seeckere aenmerckingen ende verclaringen over deselve ordre, dat het doch haer Ed. Mo.
geliellde geen arrest in desellïde te doen, sonder alvooren om de rust ende welstant der
kercken te bevoorderen, d'selve den E. Syn : te communicoeren, hierop vertreckende, dat haer
iiaer langhduvrige deliberatie wederomme binnen geroepen synde, was tot antwoort gegeven,
dat haar Ed. Mo. den Syn: bedanckcii voor h:iere sorge ende dcvoir, die se voorden welstant
der kerken aenwenden, dat haere Ed. Mo. onck becommert ende bosigh waeren om hetselve

te bevoüorderen, ende dat se daerin soo souden hancieleii, dat blycken soude, dat haere Ed.
Mo. becommert waeren o^er de vrede ende welstant der keicken (sonder nochtans te seggen
dat se het met den E. Syn. souden communiceeren) ende dat de Gedep. hiervan hadden
versoght een acta om den Syn : dies te getrouwolycker te connen rapporteren, 'tgoet vinden
van haer Ed Mo., ende dat haer was tot antwoort gegeven, dat haere Ed. Mo. .souden schrij-

ven aen haere Ed. Mo. Commissarissen op den Syn: gedeputeert; dit rajiport gedaen synde, is

by den Heere Raetsheer de vergaederinge te kennen gegeven, dat hare .\chtb. van haere

Ed. Mo. hadden seeckere missive ontfangen ende dat den inhout soodanigh was, dat hare
Ed. Mo. die vergaederinge bedanckten van haer devoir ende sorge, ende dat haeie Ed. Mo.
besigh waeren om de kerckelyke ordre met den eersten in hare vergaederinge te resumeeren,
met vertrouwen dat in de saecke getreden synde, men goetvinden sal, daerin te gaen met
onderlinge communicatie, van den Syn: ende kercken van Suyt ende Noorthollant.

Dit aldus den Syn: voorgedragen synde, is de saecke tot den ISen uytgestelt, ende alsoo

de vergaederinge ten eynde neyghde, heetVt men van nieuws aengevangen, ile achtbare Heeren
Commissarissen van wegen haere Ed. Mo. op de vergaederinge gesonden hebben seer ernste-

lyck ende instantelyk aengehouden, dat men de saeke in haer geheel soude laeten süien,

sonder jets te resolveren, maer uytwachten den tijt, dat men siilcken communicatie als de

Ed. heei'en Staten sullen goetvinden, met den Syn: van Suyt ende Noorthollant daerover te

liouden, jets worde beslof)teTi, v(Mclaren(le hiei'nevens door opeiiiiige van twee distiucte mis-

siven, die d' selve haere Achtbare hadden ontfangen, de eene van de E. Gecommitteerde
Raden van dato den 8 Augusty, ende d'andere van de Ed. Mo. heeren Staten van dato den
13en Augusty haeren last te wesen niet toe te staen, dat jets by den Syn: aldaor werde
gedaen, maer alles beleyt tot goede correspondentie ende onderlingh goet verstant van de
Honghgemelde heeren Staten, ende die van de kercke, daerin de ruste van den lande ende
welstant van de kercke grootelyks is be.staende, ende oversulcx haer Ed. Mo. verklaerden

niet te twylfelen, olf sulcx soude mede bij den voorsz. Syn: werden verstaen.

De vergaederinge dit alles ende wat ter saecke inoghte dienen in de vreesc des Heeren
met lype deliberatie overwegende, vint noodigh dat men van nieuws haere lüi. Mo. sal re-

rnonstreeren, hoe veele de kercke is geleegen aen de onderlinge coirespondentie over het stuck

van de kerckelycke oidonnantien, tusscheii haer Ed Mo. van lloUandt, Westvrieslant ende
de kercken derselvei' provintie, mitsgaders dat d'selve haer Ed. Mo. niet alleen gedienstelyck

werden gebeden, dattet haer gelieve den kercken te openbaeren, de inanieie van correspon-

dentie ofte communicatie, olf daervan haer Ed. Mo. missiven spreecken, maer oock beleefde-

lyck ende duydel^ck werden geiemonstreert, lioe de S}'!!: veretaet dat haeres oordeels in

soodanige communicatie behoort gehandelt te werden, ende dat ondertus.schen alsoo de

kercke niet en can syn sonder ordre, selll's niet de minsten tijt, sonder te vervallen in nierc-

kelycke peryckel ende schade, ondeiliouden wenle lien tieyn der kerckelycke ordoniiani.eii

tot noch toe gepractisee.it, ende sal dese remonsUantie werden ingestelt ende veivolglit bij
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de ordiiiaris getlepe. des Syn : ciide ingevulle liaer Kd. Mo. gelieve niet den keicken commu-
nicatie te houden, dat alsdan den ordinaiis dei)iit;iti sullen IjijgevcH-ght wcidt-n uvt den chu-sis
daer geen ordinare deput. uytgecooren syn, desc volgende" hroederen, nvt den classis van
Leyden D. Hermanus Kugliliniis, uyt den classis van der Gouda, D. Baitholoincus Nicnlai,
uyt den classis van den Briel, D. Tobias Damannus, uyt den classis van Gnirom, D. (;ys-
beitus Voetius, uyt den classis van Woerden, D. Jacobus Cralingius, uyt den classis van
Bneien, D. Petrus Vligerius uyt den classis van Breda, D. Antlionins Plancins, i-es(iective

predicanten tot Leyden, Gouda, Briel, Ileusden, Woerden, Iselstein ende Oosterliout, die alleen
l)ij fornie van coniininiicatie sullen handelen, soiidei- jet peremtoirlyck te doen, maer ge-
houden sullen syn, reces te nemen tot ilen Syn: particulaiem.

12. 19 Augustus 1620. Het rapport in handen van de Cotnmissie inet

nieuwe correctiën, en met last om de communicatie te regelen met de Hoven
van Justitie en de Synoden. Resoluién, fol. 186.

Resolulicii van IloUand. Anno 1020. Pag. I8ü.

Den '19 Augusty 1620.

Bij de Heeren Gedeputeerden van Amsterdam, haare vcrklaringe gedaan weésende over
het stuk van de kerkelyke ordonnantie, gelijk als te voorens bij de Ileeren Kdelen ende alle

de leeden van de vpigadejinge gedaan waare, en elks consideiatien gehoord, is daar op
goedgevonden, dat do Heeien van BeMthuysen ende Sommelsdyk, met die van Dordrecht,

Haarlem, Leyden, Anisterdiini. Rotterdam. AMunaar. Hoorn, lüikhuysen. mitsgadeiN van ile

andere steeden, die haar present sullen willen vinden, de vooigaande consideratien ende de
geenc alsnu genioveert, ter handen sullen neenien en de correctiën daar van nabrengen elk

op het syne, en hier dan reforeeren en ook letten en rajiporteeren. hoe en in wat voegen
men de Hoven van Justitie, en de Synoden van Zuyd en Noordholland aldergevoegelykstc

daarvan sal doen de communicatie, om niet te geiaaken in disputen.

13. 20 Augustus 1620. De Synoden uitgenoodigd Commissiën te benoe-

men. Resolutiè'n, fol. 187.

liesuUtticii van Jlollantl. Jtuio l()20. Pag. 1K7.

Den 20 Augusty ir>20.

Is gelast geschreven te worden aan de Gedepnteeiden in de Synode Ter-Gouda, aldaar

aan deselve Synode te veimaanen eenigen te dejiuteeren, welke men de correctiën en ver-

andeiingen in de kerkelyke ordre te doen, soikIc nioogen connnmiiceeren, als van gelyken

aan de Synode van Noordholland tot Alkmaar (pag. 188) sal worden begeert, uit den haarcn

meede ten selven eynde te doen.

14. 21 Augustus 1620. Haarlem wordt belast met definitieve resumtie

der correctiën en met overzending der stukken aan de Hoven en de Synoden.

Resolutiè'n, fol. 190.

Resoluliën van Holland. Jn)io 1620. 1'ag. 100.

Den 21 Augusty 1620.

De Heeren uit deese vergaderinge gebesoigneert hebbende op de consideratien en cor-

rectiën van de kerkelijke ordoimantien, doen punctuelijk rapport van haare gedane l)esoigne,

ende na hetselve was gehoort en verstaan wel te zyn gebesoigneert ; zijn vei-sngl de Gede-

puteerden van Haarlem de gedane correctiën te resumeeren en te brengen op het papier,

om daarna aan de Hoven van .Fustitie te moogen worden gesonden, ten eynde deselve te sieii

en te dienen van haaren advyse ; en die gesien door ecuige GedeputeerdiMi aan de kerkelijke

persoenen van de Zuyd en N'ooidhollandsilie Synode (daartoe bij deselve specialykcn gelast)

te worilen gecomniittceit, en der/elver bedenken daarop zynde vei-staan aan deeso vergade-

ringe te refereeren, om daarna alles gehoort en in goede agtinge genoomen zijnde, gedaan

te worden als men Ijevinden sal voor den lande en kerkendienste best te behooien.

15. 21 Augustus 1620. Eenige steden ontvangen by voorbant exceptie

op de kerkorde in de armenzoken. Resolutié/i, fol. 190.

Resolutièn van Holland. Anno 1020. Pag. 100.

Den 21 Augusty 1020.

Wordende van alsnu af geresolveert, dat aan de steeden Delft, Leyden, Gouda, Knk-

huysen en de andere dien het begeeren sullen, acte s;i! woiden gegeven, U' uuwgen blijven

bij haare oidre, die se elks hebben in het distribueeren van de aalmissen, sonder dat se

gehouden sullen weesen de kerkenordonnantie daar in te volgen, of haar des«;lve dienaan-

gaande te onderweipen.
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16. 27 Jvgnstns 1620. De resumtiën worden ingediend en besloten een

Commissie te benoemen om met de kerkelijken te besoigneeren. Resolutiën,

fol. 201.

Resolutiën van Holland. Anno 1620. Pag. 201.

Den 27 Augusty 1620.

Het vierde poinct van den recesse, aangaande de kerkelyke ordonnantie, is verstaan,

daarin gchosoignocrt en geresolveert te weesen met de gestelde correctien of deliheratien,

waarvan men de Hoven van Justitie sal doen communicatie, en begeeren derselver advis, en

daarna in de naaste veigaderiiige deselve advisen gesien vveesende, gelet te worden eenigen

uyt de vergadei'ingen te depii toeren tot de ojteninge en communicatie aan de kerke per-

soenen, en lioe, en alsdan moede te resolveeron op de versogte verliooginge van gagie van

de kerkendienaien in de klcyne steeden en ten platten lande, gelijk sulks meermalen verstiian

is te behooren, mits gelet woide iioe het selve best te doen, en waar die pemiingen daartoe

noodig sullen konnen werden gevonden.

17. 17 September 1620. Nog vveêr in handen gesteld van de eerste

Commissie om wel te examineeren, en dan eerst naar de Hoven te zenden.

Besolutièny fol. 221.

Resolutiën van Holland. Anno 1620. Pag. 221.

Den 17 September 1620.

De kerkelyke ordonnantie jeegenwoordig weesende ingesteld, of gecoriigeert na de intentie

van deese vergaaderinge is geordonneert (pag. 222) bij den Heere van Benthuysen, die van

Dordrecht, Delft, Leyden, Amsterdam en Alkmaar nog eens te werden geresurneert, en gelet

of alles wel is gedresseert. en dat deselve gevisiteert zynde, correct woi'dcnde bevonden, overge-

sondcn sal worden aan beyde de Hoven van Justitie to samen, om met den anderen daarover

te vergaderen, en die doorgesien, en op alles gelet hebbende deese vergaderinge te dienen

van haaren eenpaarigen advise en goedvinden, ten eynde daar na die van de kerken of

Synoden daar op te moogen worden gehoord, etc.

18. 19 September 1620. Renvooi aan de Hoven.

ly. 11 December 1620. Consideratiën van de Hoven komen in.

20. 14 December 1620. Deze Consideratiën gerenvoyeerd aan de oude

Commissie. Resolutiën, fol. 276.

Rcsoliiliën van Holland. Anno 1620. Pag. 276.

Maandag den 14 September 1620.

Geleesen zynde het advis van den Hoogen en provinciaalen Rade op liet concept en

redres van do kerkelyke ordonnantie, bij haare missive in dato den 11 December 162() over-

gesondon ; is goedgevonden, dat bet sellVIe liij de Gedeputeciden die voor decsen meermaalen
op de voorsz. kerkelijke ordonnantie hebben gebesoigneert, zoude worden met den eersten

geëxamineert. en daar van ra])port gedaan.

21. 26 Mei 1621. Audiëntie van de Synodale gedeputeerden bij de

Staten, om bezwaar te maken tegen de wijzigingen.

22. 26 Jtmi 1621. Besloten met de kerkorde alnu spoed te maken.

Jlesoluiiën, fol. 462. En do Synodalen tot aanneming der wijzigingen te nopen.

Resolutiën, fol. 4 80.

Resolutiën vati Holland. Anno 1621. Pag. 480.

Den 26 Mey/26 Juny 1621.

Is geleesen hetgeene de Gedeputeerden van de Synode hebben ingesteld, noopende de

difficulteyten en consderatien by haar in de conferentie met de voorsz. licercn Gedeputeerden

o|) de kerkcnordoninge gemoveert; en is na deliberatie bij de heoren Edelen en Steeden

verstaan en geresolveert, dat de voorsz. Gedeputeerden van ile Synoden sullen worden gcad-

mitteerd en serieusclijk vermaant, dewyle sylu3den nu vei-staan hadden de goede meyninge
en intentie van de heeren Staten, dat sy in beyde de toekoomende Synoden wilden arbeyilen

en alle mogelyke aanraadinge daartoe aanwenden, dat de voorsz. keikenordeninge, soo die

nu na vecle moeyten ende arbeyd van weegen de hoeren Stixten gedresseert, en by de

Hoven van Justitie haar advis op verklaard is, by deselve Synoden mogte w.iden iwnge-

noomen, opdat soo goeden en voor de ruste van de kerken deeser landen noodig werk eens
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ten eviide gobragt, en met disputeren van Siiken die in Godes heylige wtxjid indiireroiit zijn,
niet langer opgehouden of in meerder verwydeiinge gobragt en werde, met vei-s<>ekerin"e'
dat de booggemelde heeren Staten daar mede niet andei-s voor en liebben dan om met "de
beste eenigheyd en goede oidre mag toegaan en wi-l ondeihoiiden woiden; en (Jat de vtmr-
noemde Gedeputeerden terstond na liet bonden van elki> Synmle de Heeren (ieeoinmittivrde
Raden willen verwittigen, emie by gesebrifte ter banden stellen de bewilliginge van de Svnode
in de voors/. kerkonordeninge, of de consideiatien van importantie en in Godes wooid "efon-
deert, ter contrarie onime deselve aan de heeren Kdelen en Steeden overgesonden, »7n ter
naaster vergaderinge daarin gedaan te worden, sulks als voor de meiste ruste van G<Mles
kerke bevonden sal woiden te btibooren.

23. 20 Juli 1631 (tot 30 Juli). De Synode van RotterJam besluit, te

protesteereii tegen de wijzigingen, die de Staten voorslaan. Acta Syn. Rolterd.

Art. 38, fol. 118 verso.

Acta Syncii Rotterodamensis. .Vnni ICril.

Art. 38.

De Syn: verstuen hebbende d'advysen van alle de classis, aen d'welike de iminrten van
veranderinge, ende de consideratien dei' gedepe voorsz waeien overgesonden "eweest eude
alles wat ter saecke meerder in de vreese des Heeren rypelyck emle met groote soi"-li\ul-

dicheyt overwoogen hebbende heeft geoordeelt, hoewel de kercken ten hooghsten daer aen
gelegen is, dat d'selve metten eersten moogen hebben, een goede geauthoriseerde kei-ck(>n

ordeninge, ende derhalven gaerne souden lumnemen, wat eenighsints met stiihtinge ende
ruste der kercken souden connen aengenomen werden, dat nochtans vei-schevde |Miiiiiten vaii

de voorsz vei'anderinge, mot en connon werden aengenomen, oveimits die vei-staen werden
geen fondament te hebben in de schriffturo offte Goodes wooit noch in de jiractvcke van de
eerste christelycke ende insonder van onse gereformeerde kercken oock te stryden to"'en de
confessien onser kercken, ende oversulcx niet alleen niet te comien dienstigh syn om de
stichtinge ende ruste deser kercken behoorlyck te bevoorderen, maer apparentelvck te sullen
oorsaek geven van nieuwe disputen, contentien, orieenigheden, onlusten ende verwerringen,
soo tusschen de E. magistraten ende kercken al« tusschen de kercken dienaren onder mal-
kander, is daerom goetgevonden, uyt d>>n naeme deses Syn: bij do Gedepe. deselven noch-
maels met allen ei nst ende vlyt sal aongohouden werden, dat haeie K. Mo. gelieve go«'t te

vinden, dat de voorz. kei'ckenortleninge soo als se in den vooi-st Syn. Nat: geraemt ende
met goede redenen ende fondamenten gestelt is, l)ij haore M .Mo. sonder de \(i<)fs/.. vei-.iTnle-

ringe, mooge werden gearresteert ende hier te lande onderhou<li'n, tot weicken eynde de
Gedepe. voorsz. benevens de consideratien die airede haere E. Mo. in luiere iaeste vêrgaede-
ringe by haar schriftelyck syn overgegeven, haere E. Mo. wijders sullen vo<ii-stel!en de con-
sideratien, die bovendien in desen Syn : ovei de vooiv.. veranderinge veideis aengemerckt svn
Ende ingevalle haere E. Mo. evenwel souden moogen noodigh vinden, dat in e(^nige saecken
wat veranderinge soude moeten gedaen werden, sidlen de Gedep. l)y deselve aenhoudcn, dat
de poincten van veranderinge niet en werden in den text van de art: geinsereert, maer dat
d'selve heel gelaeten synde, de veranderinge golyck by «Ie hoeren Staten van andere |iro-

vinciön gedaen is, achter aen byzonderlyck moogen uylgoilrnct worden, ende insünderbe\t

sullen sy aoMhoudon. datter geen veranderinge mooge gedaen worden in de art: handelende
van de verkiesinge der kercken dienaren, waerinne evenwel om goede cories|K)ndentie met
de christelycke overheyt te houtlen, de Syn : vorstaet behoorlyck ende oorbaerlyck te zyn. dat de
kercken niet alleene naer gedaene verkiesinge versoecken sullen apiirobatie van de magistraten,

maer oock voor de verkiesinge, mette selve connnunicere over de ))crs<x)n olfte pei-soonen, diete

verkiesen staen om haer goede meninge over d' selve te vernemen, ende daorop in de verkiesmge

behooilyck te letten, dat oock de veranderinge gedaen in den -1'lc, 41e. iS, .^O en .')ie articiden

achtergelaten moogen werden ; ende opdat do titul. voorieden oude het besluyt geen aensioot en

geven, gelyck se sonder twijlVol sonde tloen, indion se alsoo gelaeten wierde, sulIiMi mode aanhou-

den, dat d' selve od' volgens het ontwerp in desen Syn: voorgeslagen, olVto op diorgolycke wysen
moogen herstelt werden, ende aongaende den eeth, die den kerckedienaren souden dixMi, alsoo

daer inne verscheyden saecken gestelt werden, die seer twyU'olachtigh syn, ende captien onder-

worpen, ende d'selve om redenen inde voorsz. remonstrantie der gedepe. uytgedruckt. gantson-

noodich is, dat denselven eeth mede soude mcMigen achtorgelaeton worden, ende sullen de gedopi'.

des Syn.: van de besoingjes die desen aongaende verder sullen voorvallen, copiou seiiden aen do

classis om van de selve op de .saecke naerder geloth te moogen werden, mits datse geen
veranderinge sullen moogen toestaen, sonder naerder last van de clxssis.

24, 5 Juli 1622. De Synode van (iorcuni deputeert twee leden naar

de Staten om nogmaals op verwerping der wijziging aan Ie dringen. Jcta Syn.

Qorcom, Art. 8, fol. 13-i verso.
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Acta Svnodi GorcomGiisis Anni '1622.

Art. 8.

Ter occasie van den 38 art. nopende de kerkenordeninge, soo is in de vergaederingli

gelesea het request van de gedep. des Syn: aen de Ed. Mo. heeren Staten van Ilollandt ende
Westvi'iesiant, waer inne met bondige redenen bewesen wert, dat de verandoringe bv haer
Ed. Mo. in de kercken ordre gemaekt, niet en syn gefundeort in Goodes woort, nochte dienstigh

voor den staet der kercken hier te lande, ende alsoo men iiyt de achtb. heeren commissaris-
sen veistont dat 't stnck van kerckenoi'deninge op dese tegenwoordige daclivaert dienen sal,

soo heeft de vergaderinge uyt het midden van haer gecommitteert, Gedeonem Sonneveldinm
ende Petrum iSïieuroede, om naer 's Gravonhage dateiyck te vertrecken, ende de Ed. Mo.
heeren Staten te versoecken, dat doch haere Ed. Mo. lesoiutie dienaengaende met den eer-

sten den Syn:, terwyle d'seive noch vergadert is, mooge ter liant gestelt werden, tot welc-
ker eynde de heeren Commissarissen mede hebben een missive alTgeveerdight.

De voorn, broeders van den Ilaage wedei-gekeert synde, hebben gerapporteert dat sy
eerst uit particnher aenspi'eeckende de Gedepe. van verscheijden steeden' uyt d'seive hebben
verstaen, dat de schriftelycke consideratien van beyde de Synoden van Suyt ende Xoorthollant
over de veranderinge van de respective vroetschappen noch niet waeren toegesonden geweest,
ingestaen synde in de vergaedcringe van haer Ed. Mo. het versoeck des S\ii: hadden voor-
gedi-agen ende ernstigh aengehoudon dat luiere Ed. Mo. op het selve met den eersten alsoo

souden gelieven te letten, dat de Syn: haere Ed. Mo. resolutie in dese sonde moogen verstaen,
eer bij d'seive in dese saecke verder gehandelt werde, ende dat haere Ed. Mo. verclaert had-
den, dat d'seive tegenwoordichlyck besigh waren met saecken van grooten gewichte, die niet

en conden uytgestelt werden, doch soo het mogelyck waere, dat voor het scheyden van dese
daghvaert op de saecke soude werden geleth, hoewel te besorgen was, dat tegenwoordelyck
d'seive niet en souden connen geheel affgedaan werden, maar beloofden haer Ed. Mo. ter

naaster byeencomste do saecke af te doen ende de gedepe. des Syn: hare resolutie te laeten
toecomen. Ed. Aclitb. Heeren Commissarissen hebben daerby veVclaert, dat haere Ed. Mo.
door missive aen haer geschreven hadden vcrklaert, dat haer Ed. Mo. bcgeenlen, dat deze
Synodus de verdere besoingjen over de kercken ordre soude willen reserveren tot een ander verga-
deringe, naedat op de overgegevene consideratien by haer Ed. Mo. naerder geletli ende gedisponeert
sal wesen, waerop naer dat de instructien der classis syn gelesen, goetgevonden is, den Gedep.
des Syn: nochmaels wel ernstigh te belasten dat se met alle neersticheyt by haer Ed. Mo.
sullen aanhouden, dat op deze saecke met den aldereersten een goede resolutie volgens
't vei'soeck van beyde Syn : aengaende de anthorisatie van de voorsz. kercken oideninge soude
moogen genomen werden, ende soo liaest eenige resolutien bij haere Ed. sullen genomen
wesen, sullen sy d' selve terstont aen allen dassen oversenden, dewelcke indien se alsdan
nodich souden moogen vinden, iet naeders aen haere Ed. ;Mo. te remonstrercn, sullen op het
aenschrijven der Gedepe. des Svnodi een Dr. des Goddelycken woorts deputeren, die gesament-
lyck volgens de advysen der classis benevens den gedep. des Synodi, 't selve sullen haere
Ed. Mo. voordragen, ende naerder dispositie enistelyck versoecken, blijvende ondertusschen
vermaent de kercken in de regeringe derselver te volgen, de tegenwoordige gebrnyckelycke
order, gelyck te vooren goetgevonden is in Syn: Goudana, art. '21.

25. 16 Juli 1622. De Synodale consideratien ook gelezen in de Statenr

Resolutien, fol. 738.

26. 30 Juli 1622. Deze consideratien met de onde stukken gesteld in

handen van een breeder Commissie met twee uit den Hoogen raad en twee uit

de Raden provinciaal. Resolutien, fol. 752.

Resolutien van Holland. Anno 1G22. Pag. 752.

Den 30 Julij 1622.

In deliberatie geleyd weesende het sestiende articul van de beschrvvinge raakende de
kei-kenoideninge, ende omme dienaangaande te resumeei'en het gunt gedaan is in deSinode
Nationaal van Dordi-echt; en by besoigne van de Gecommitteerden van de Heeren Staaten
van deese provincie daarin gealtereei-t of geamplieert, met het advies van de collegien van
Justitie op beyde gegeeveii; mitsgaders de consideratien daarop overgegeeven by de'Cedepu-
teerden van de Siiiode van Zuid- ende Noordholland, in den voorleeden jaare 1621.

is verstiuin ende geresolveert, dat alle het selve in naader besoigne en examen sal
werden gebragt by Gecommitteerden, met den eersten byeen te koomen, waartoe versogt
ende gecommitteert zyn, twee uyt do Heeren Edelen, met Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden,
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enckhuysen, en twee uyt den provinciaalen Kaade, dewelke
formeeren sullen advies, omme de Heeren Staaten voorgeliouden, en daar na daar oj) ge-
daan te werden na behooren.
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27. 8 December 1622. Op nieuwe vertoogen van de Synodale gedepu-
teerden wordt besloten, dit stuk met alle vorige in handen van een andere
Commissie te stellen en de Moven conjunctim ie laten advi^ecren. Reaolutiën
fül. 807.

Resolulièn van Holland. Anno Mi-l'l. l»iig 807.

Den 8 December 1G22.

Zyn geleesen twee vertoogen van de Gode|>uteer(lon van de Sinoden van /uv.i-.'ii Nix.rd-
holland, het eenc tendeerende onune te aiithoriseeren rle kotkon ordciiiiig.- «an Dunlieoht, on
het ander om naader ordie te hebben teegen ile pausseiijke su|icrstriien, h.'t piofaneereu
van den Sabbatli, en de disordres in de huwehjken, waaiby moede verhaal godaan is van
de difliculteyt, voorgevallen tiisschen de Gedeputeerden van de Hoven en die van de steeden,
in liet afvraagen van de advison over het besoigne van de korkonnrdeninge, oude don voor
(kuuop gedaan van alternatiën te voteeren, dat na by de Hoven aangenomen was: Op alle
hetwolke godelibeercert weosonde, by de Hoeren Edelen en Steedon vei-staeii en geresolveert
is, de voorgaundo deputatie oji het stuk van de kerkenonleninge te vei-aiidei-en en deese ver-
toogen, mitsgaders het geene de Godeputeeiden van beide de Sinoden te vooren overgogee-
ven hadden op liet voorgaande besoigne en kerkenordeningo, over to senden aan don Hoogen
en proviiiciaalen Kade, met vormaaninge om hetselve mof beyde de collegiën conjunctim t»?

examineeren, en van weegen do Hoven te tarnen daarop schriftelyk te advi^een^n s.x» tvdo-
lyk, dat hetselve advies nog deese vergadeiinge gesien en in de saake voort gog;uin mag
werden na bohooren.

28. 29 Jtmi 1623. De gedeputeerden der Synode dringen op antwoord.
Is nog geen advies van de Hoven ingekomen. Resoltitien, fol. 5 7.

Besolntiën van Holla>id. Anno 1023. Pag. .57.

Den 29 Juny 1023.

Zyn binnen gestaan de Gedeputeerden van de Synoden van Zuyd- en Noord holland, vor-

toonende met veel redenen de noodsaakelykheid van de kerkenordeningo, met versuok dat

deselve eens gearrestoert mogte worden, om voor te koomen diversche swaarigheeden die by
langer uytstel van dien in de ordre, Icere en ruste van de kerke te bevieeson soude sUian.

Waarop godelibereert weesende, by de Heeren Edelen ende Steeden vei-staan ende ge-

resolveert is, dat men deselve voor antwoord sal geeven, dat van weegen de \'eigaderinge

devoir sal worden gedaan, dat het advies van de hoven van Justitie mag worden geforrneort

en overgesonden, op het geene van weegen de Synoden dien aangaande butst ingebnigt is

geweest, en dat da;ir na het selve werk by de hand genomen en afgedaan mag wonleu tot

ruste van de keiken.

29. 4 Juli 1623. De Synode van den Briel besluit opnieuw aan te

dringen op arresteering der kerkorde. Acta Syn. Briel, fol. 1-iy verso. Art. 4.

Acta Svnodi Rriellensis. Anni •1(V23.

Art. 4.

Ter occasi van den (ien art. op het eei-ste gravamen is geresolveert, dat men in alle

kerckeu raeden, classis ende voorts in alle kerckelyke besoingjen pnntuolyck onderhouden

ende naevolgen sal, de gewoonlycke kercken ordeninge, in den Syn: van der Gouda, Hot-

terdam, Gorcom, ende nu iterativelyck gearrestoert, ende dat daerentnsschen do Gedejic.

volgons de nistiuctiën van de voorgaende Syn: liaer gegeven, gciis-socieert met do Gedepe.

des noorth: Syn: op een nieu sullen aenhouden. dat do kercken ordeninge eenmaol by haer

Ed. Mo. geajiprobeert worde.

30. 9 Juli 1623. De Hoven excuseereu zich over liun uitstel. Reao-

lullen, fol. 70.

31. 15 Juli 1624. De Synode in den Haag, het eindeloos talmen moe

,

besluit de oude kerkorde van 1586 weer in te voeren. Acta Syn. Ha//., fol.

165 verso.

Acta Svnodi Hagensis. Anni 10'2t.

Art. 4.

Wat aaugaet de keirkeiuu(l( nnige i-apportoerde do Gedop». iles Syn: dat sy mot do

Gedope. van "Noortholiaiit meeinuilon iiadd(>ii aengehondon by haere Kd. Mo. dat d'solve

mochte werden geappi uboort, doch en badden tot nochtoe sulcx niet conneu verwerven,
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hetwelcke dese vergaederinge verstaende, ende daerop geadviscert liobbende, is b}' d'selve

goetgevonden, dat men by provisie sal blyven by de gewoonlycke iieicken ordeninge van

anno 1586, wel verstaende dat de kercken die eenige andere practycko in het eene offte

bet ander poinct hebben, nochtans geen gemeenschap he1)bende met de kercken ordre van

1501, daerinne by provisie sullen werden getolereert, mits oock dat deze resolutie geen pre-

judicie sal geven, de besoingjen over de kercken ordeninge noch openstaende, tusschen haer

kd. Mo. ende desen Syn:, iietwelcke Gedepe. deses Syn : by gelegentheyt sullen soeckcn te

bevoorderen op densolven voet als in Syn: Rotterdarnensi ait. 38 is gearresteert. Hierop

hecfft de E. Commissaris Persijn tot waerschouwinge deser vergaderinge te keimen gegeven,

hoedat syn E. geweest synde by de Ed. Mo. heeren Gecommitteerde Raden soo veelc hadde

verstaen, dat haer Ed. Mo. het beste genoegen niet en souden hebben in dese resolutie,

menende dat men daermede de kerckenordeninge, dewelcke soo sy meenden, in corten souden

geschieden, om welck misnoegen te gemoet te gaen ende wegh te nemen by dese vergae-

deringh gedeputeert sijn: D: Assessor Luderus Vogelsangh ende Gysbertus Voetius, om
met de copie deser acte by haer Ed. JIo. te verschynen ende daermede te vertoonen, dat

dit (ie meninge doses Syn : geensints en sy. Dcselve broederen wederom gecomen rappor-

teerden, dat de voorsz. Ed. Mo. heeren de copie gelesen ende daerbeneven haere brede mon-
delinge verclaringe gehoort hebbende hadden geantwoort, dat se de resolutie niet en appro-

beren, nochte improberen, als gehoorende tot de vergaederin^e der Ed. Mo. heeren Staten van

Hollandt ende Westvrieslant, niaer dat se de vergaederinge souden raaden, de saecke te laeten by

de resolutie van den Syn: gehouden in den Briel, oirtte soo dese vergaederinge meende dat

se hierinne noch jet hadde te doen, dat se sulcx soude reinonstreicn aen de Ed. Mo. heeren

Staten voorsz., hetwelck de vergaederinge verstaende, heefft goetgevonden te deputeien ü.

Presidem, D. Assessoren ende D. Jacobum Leevabium, om haer Ed, Mo. ter naester ver-

gaederinge van dese saecke te onderrichten ende te contenteren.

32. 19 Juli 1624. Mededeeling van dit Synodaal besluit aaa de Staten.

Ze beloven nu spoed te zullen maken. Resoluti'én, fol. 320.

Besoliitiên van Holland. Anno 1624 Pag. 320.

Den 19 July 1624.

Zvn in de Vergaderinge binnen gestaan de Gedeputeerden des Zuydhollandschen Synodi;

vertoonende met veel reedenen de noodigheyd van een kerkelyke ordonnantie, dewyle de

kerke Gods geen tijd buyten ordeninge kan weesen, sonder te vervallen in confusie ; dat se

daarop in haare vergaderinge gelet hebbende, goedgevonden liadden, dat by provisie geblee-

veii soude worden by de gewoonlyke ordre van den jaai e 1586 ; wolverstaande, dat de ker-

ken die eenige andere practyctjuen in het een of het ander fioinct heljbeude (nogtans geen

gemeenschap hebbende met de kerkenoideninge van het jaar 15"J1) daar in by (irovisie sou-

den worden getollereert ; behoudelyk, dat deese haare resolutie geen prejudicieen sal geeven

aan het besoigne over de kerkenordeninge nog opensta;inde ; verzoekende, dat de heeren

Staaten hetselve goedvinden wilden, dewyle de Heeren Gecommitteerde Raaden verklaard

hadden, haar daartoe niet geauthoriseei-t te vinden.

Op alle welcke poincten by de heeren Edelen en Steeden gedelibereert weesende, verstaan

en geresolveert is op het poinct, dat het besoigne beraamt op de kerkenoi-deninge van het

jaar 1619 met den eei'sten by de hand genoomen eii afgedaan sal worden, en dat onder-

tussclien haer Edele Mog. niet en konnen goedvinden, dat l>y i^rovisie eenige ordre geraamt

of geresolveert werde te volgen, maar alle saaken gelaaton by het gebruyk dat in elke

classe dien aangaande tot nog toe is gevolgt, met onderhoud van alsulke regten van pa-

troonaatschap, of anderen als yemanden wettelyck zyn comiieteerende.

33. 25 Juli 1625, De Synode van Woerden besluit, nogmaals bij de

Staten aan te houden. Jet. Syn. JFoerd, fol. 187. Art. 9.

Acta Synodi Woerdensis. Ai'ini 1625.

Art. 9.

Aengaende de kercken ordre art. 4 gerocrt, naerdeinael de Gedejie. volgens haer rapport

tot noch toe door verscheyde enipesschementen gants geen gelegentheyt hadde gesien, om op het

langhiluyrige versoeck der kercken aen te houden, dat de kercken ordeninge by haere Ed. Mo, iu

conformite van de resolutie Svn: Rotterdamensis art. 38 mochte werden geai)probeert, soo oor-

deelt de Syn : hooghnoodich dat de Gedepe. nochmaels by alle gelegentheyt ende gevouchlyckste

middelen by haere Ed. Mo. aibeyden om eenmael die soo langh versoghte approbatie der

kerken ordie t'erlangcn, allegerendo onder andere redenen oock de loü'elycke exemplaren van

de andere provintii'ii, in wehken de kercken ordre is gearresteert ende tot groote gerustheyt

ende stichtinge der kercken, alsmede het contentement der Ed. heeicn Magistraten, sellls

airede wert gepractiseert, ende dat ondertusschen de respective dassen souden volgen de
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gewoontlycke ende tot nochtoe gebruykte kercken ordre versoght oock de vergaedering
aeri de aclitb. heeren Commissarissen dat tselve gelieve dit gewichtige poinct in haotachtb.
rapport de Ed. Mo. heeren .Staten tot faveur van de kercke te recommanderen.

34. 10 Juli 1626. De Synode van IJsektein stelt het met de Staten
buiten hope, en blijft bij de kerkorde van 1586. Acta Syn. Yselst.,{o\. 205 verso
Art. 5.

Acta Syiiodi Yselsteinensis. Anni 162G.
Art. 5.

Nopende de bevoorderinge van de kerckenordeninge, wacrvan art. 1) wordt gesproocken,
verstaet deze Syn: dat het wel dionstigh ende ten hooghsten nodigli waei-e. dat de kercken'
hier te lande eens moghten hebben, een geauthoi-iseerde kerckenordeninge, maer alsoo het
schynt dat het jegenwoordich onvruchtbaer ende te vergeelFs wesen soude daerop wyder
instantie te doen, soo acht dese vergaederinge noodicli, dat ondertusschen de kercken Ijjyven
sullen by de ordre die in de laeste Eerw. Syn: Nat: gearresteert, ende in de kercken, onder
den Suythollantsen Syn: ressorterende, gebruyckelyck is, verwachten de geni. Gede|)e. beter
ende bequamer gelegentheyt, om soodauigen gewensten kercken ordeninge wyders te ver-
soecken.

35. 12 JuU 1627. De Synode van Dordrecht laat de quaestie doodbloe-
den. Acta Syn. Dordr. Art. 5, fol. 227 v.

Acta Synodi Dordrechtensis. Anni 1G27.
Alt. 5.

Den 5e art. spreeckende van de kercken ordeninge vei-staet de Syn: dat men moet ver-
staen ende uytleggen conform de resolutiën daer van in voorgaende Syn: genomen als den
Briel art. 4e en 38e van Rotterdam 1621.

En zegge nu niemand, dat het de moeite niet loonde, van deze dorre

stukken af te drukken.

Want deze dorre stukken leveren dan toch een eminente bijdrage voor de

ongelooflijke onbeholpenheid, waarmee men eertijds kerkhistorie schreef.

Verbeeld u toch, dat jarenlang verteld ib, dat de Staten van Holland

die kerkorde wel geauthoriseerd hadden, en dat zelfs Ypey nog niet dan schoor-

voetend hieraan twijfelt.

Bovendien, nog déze vraag:

Leveren deze stukken ons niet een kostelijke bijdrage, om kennis te make
met al den smaad en den hoon, dien de kerk in deze landen, om de eere va

een Staatskerk te genieten, van de Edelmogende Heeren verduren moest ?
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SYNODALE HANDELINGEN IN ZAKE DE LEIDSCHE ACADEMIE VOOU DE

ARMINIAANSCHE GESCHILLEN.

1. Aandrang van kerkelijke zij tot de benoeming van professoren en het

oprichten van het Collegium Theologicum. Acta. Syn. Hag. aS. 1591. Art. 51.

fol. 134.

Acta Synodi Hagensis. Anni 1591.

Alt. 51.

Aengaende de academie ende collegie tot Leyden, is voorder gelast den Gedepe. des Syn:

aen te houden aen de heeren Staten, achtervolgende 't geene hier vooren aen hare Ed. ge-

remonsti-eert is, opdat het selve op 't spoedichste mooge gedaen werden, ende dat bequame

professoren in Theologia, als oock eenen beqnamen prefestus collegie moghte gestelt werden,

ende alsoo goede hoope is, dat het collegium met den eersten voortgangh hebben sal, zoo

is raetsaern bevonden dat de dienaren in haere classis bedencken, olT sy niet eenige be-

quame ingenia od'te jongens moghten hebben, die daartoe nut ende raetsaem soude syn ge-

recommandeert te werden, om van deselve aen de Gedept, des Syn: die te recommanderen

over te schrijven.

2. Deputatie der professoren op de Synode, accoord verzoekende in zake

het Collegium Thelogicura. Acta Syn. Leid. a'. 1592. Art. 17. fol. 150.

Acta Synodi Leidensis. Anni 1592.

Art. 17.

De professores Theologiae van de universiteyt tot Leyden, d' eersaeme höoghgeleerde D. D.

Franciscus Junius, en D. D. Lucas Trelcatius, syn by de vergaederinge vei-schenen, te keii-

nen gevende, ende versoekende van wegen de heeren Curatoren ende Magnifici ü. Rectoris

ende collegy universitatis voorsz. alsoo mijn heeren de Staten van Hollandt te raede waeren

geworden, het Collegium Theologicum op te richten, wacraen veele tot bevoorderinge der

kercken gelegen sy, niet twijfleicnde soo wanneer 't selvo wel overleyt soude werden, oÜ'

een ygelyck soude helpen vervoordereii, dat het geene by liaer Ed. .seer wysselyck geraemt

ende voorgenomen is syn effect soude moogen vercrygen, ende want de professores voorsz.

ende de curatores ende 't collegie van de universiteyt voornamentlyck vei-staen hadden, dat

eenige beletselen waeren voorgevallen, baaden sy door de II. verdiensten ende lieffde Christi

te willen bedencken, hoe grootelycks het gemeene voort particuliere behoorde gestelt te

werden, ende dat daerom een ygelyck van syn reghtvvat aflwyckende, wilde oveileggen,

wat tot des vaadeiiants ende der jonge yeught oH' studenten beste, aldernuttichste ende

dienstelyckste syn soude, waer op de Syn. de professoren hooghlyck bedanckt heeft, ende

belooft op de saecke neerstelyck te letten, ende den Heeren professoren te laeten weten.

3. Ook het consent der beroepen predikanten, om een benoeming als

professor aan te nemen. Acta Syn. Leid. a'. 1592. Art. 49. fol. 161 verso.

Acta Synodi Leidensis. Anni 1592.

Art. 49.

Opt aengeveii van mijn heeren der stad Leyden enile der andere Curatoren ende profes-

soren der univeisileyten aldaer, door den heere Pencionarium der Stadt Leyden ende d'E.
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Julium Beyma, den Syn. gedaon ilat eonmael een generale resolutie inoghte genomen wer-

den, oin in toecoincnde tyden alle swaricheyt voor te comen, soo wainieer eenige dienai-en

in dese provintie lH'(|iiaern synde tot den dienst van de academie beroepen werden, dat die

met haeien believen, der univeisiteyt mocbten tneg(:la(en werden, is bierop by ilen Syn:

verclaert, dat d'selvo willigb ende bereyt is, alle mogelycUe bul|K' cmle dienst iler univei-

siteyt te bewysen, maei' alsoo dese saecke aengaet alle kercken int gemeen, ende dat hier-

van in den giavaminibus niet geroert en was, dat de Sjni: dese saecke sal in gedenckenisse

liouden tot de naeste Synodale vergaederinge ende door de Gedepe. des Syn: hiervan aen de

kercke van Noortliollant in tyts laeten weten, om onck dei-selver advys hier op te h<K)i-en_

4. Over het erkennen van de door de faculteit geëxaraineerden, zonder

verder onderzoek. Acta Syn. Hag. 1599.

Acta Synodi Ilagensis. Anni 1599.

De classis van Leyden heeft aengenomen d'onderrichtinge van de Synode haer gedaen

aengaende de examinatie der studenten ende piojjonenten Theologiae, doch somler pre.judicie

des generale Synodi ende dor l'aculteyt der H. Theologie, als willende voor absolute ge-

examineerde dienaeien erkeimeii ende oiitfangen die van de |)rofessoren geexamineert sul-

len syn, waer iiine de Synodus tevreilen is, wanneer het examen gedaen is van de gehecle

faculteyt Theologiae ende niet van eenen professor alleene.

5. Over het onderzoek van de disputen aan de Leidsche Academie gerezen.

Acta Si/n. Rotterd. a'. 16ü5. Art. 23.

Acta Synodi Rotterodamensis. Anni iöO.").

Alt. 23.

Ende dat de Gedepe. deses Synodi, mitsgadei-s de Gedeputeerde des Noorthollandf.s(,lien

Synodi, die daartoe mede by desen versocht worden, neerstig omlei-soek sullen doen van alle

pimcten waer over in de universiteyt van Leyden, ofte eenige kercken eenigsins swarigheyt sonde

mogen gemaekt worden, ende alsdan aen de Heeren Cuiateurs der universiteyt van Leyden,

ofte de heeren Staten versoecken, dat de Professores facultatis theologiae tot Leyden tot

verdedinge van haer eere, ende vrede der kercke over ileselve haer gevoelen rondelyck wil-

len verclaren. Indien by de professoren verclaringe gedaen wordt, dat deselve aen allen

dassen door den Gcde[)uteerden des Synodi, sal oveigesonden wonlen, om alle suspicien te

weeren, ende de kercken in ruste te stellen. Maei- soo de l'i-ofessoren ofte yemant onder

haer sulckx souden mogen weygeren, dat alsdan, benellens de Gedeputeerde des Synodi uyt

allen dassen, een sal worden gecommitteert. om met gemeynder advysen vooiUien in de

de saecke te doen, gelijk de noot en de stichtinge sal vereysschen, dewyle ilw)!- het oiiseker

verwachten des] Synodi Nationalis de saecke niet en dient opgehouden te worden, uyt vreese

van meerder swarigheden.

6. Aanmerking op de studie der studenten. Acla Syn. Gorcom. a'. 1606.

Art. 25.

Actii Synodi GOpComensis. Anni KIOG.

Art. 25.

Den bietsten boeck Bellarmini de Grat: et liber: Arbiti-; te wederleggen, lieeft de Syno-

dus verstaen, dat D. Sybrandus dit werck ondei- handen hebbe, dat oock in 't Engelsdi

desen boeck wedeileydt zy ende getranslatecrt mach werden, is daerom laeduaem bevonden

indien yemant voor der yet heeft bioi- toe dienende, "t selfde met D. Sybrando te communicc-

j-en, of tot den naeston partic: Synoduni, om oveisien t(^ werden, in te biengen, eude is bi

occasie goetgevonden, dat de professores Theologiae sullen aengesproken worden, om ex oflicio

de studenten, meer tot het naerstig ondersoecken, studia ende lesen der H. schriftuere ende

catechismi te vermanen, ende by hen aen te houden, dan in soodanige controverse boccken

haeren tydt te veislyten, om eerst een goet fondement te leggen.

7. Over de benoeming van een hoogleeraar, naar den suiaak der kerk.

Acta Syn. Bord. -aK 1608. Art. 13.

Acta Synodi Dordrechtensis. Anni it)08.

Art. 13.

D. Luca Trelcatio E. in den lleeie ontslapen zynde, vaceert in de univei>iiteyt van

Leyden een plaetse in facultiite Theologica, dewelckc dient van een man vei-sien te syn,

daeraen de kercken een goet vergenoegen heblien. Ovei-sulckx wordt gevr.uïght, oft niet

goet en waere dat uyt den name des Synodi, tle lieeien Curatoren der academie tot Leyden,

voorgeslagen wierde, dei peisoon D. Petn Molinci, daer van goe<le getuygenissen geluwrt

worden, ende hope is dat hy soude mogen tot acnneminge deses di.'Msi.-s v.Mwdliget wer-

den. De Synodus resolveert, jae.
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STUKKEN WAARHEEN VERWEZEN WORDT.

1. Antwoord van professoren aan den Leidschen kerkeraad.

Aniwoorde aengaende die onderschrijvinrje.

Op flo aonmaninghe van de gedeputeerde der Kercken van Leyden, als htst hebbende van
de Siiythollaiitsche Synode, dat de Professores der H. Tlieologie in de Academie aldaer, sou-
den onderteekenon de Catechismurn, Confessie, ende Canones in het Dortdrechtsohe Synode
Nationael gliestelt, volghens het formulier daer van inde zelve Synode beraemt: gheveu de
Professores der voorschreven Faculteyt voor antwoorde, naer advys ghenomen aende Heeren
Curatoren ende Bur. emeesters van Leyden, de wekken de sorghe der Academie vande Hee-
ren Staten van Hollandt ende onder haer immediate is bevolen, dat sy de Leerc inde voor-
schreven formuliere begrepen, in aJles Gods woort houden conform, ende derhalven geresol-
veert syn de selve Leere voor te staen, ende by alle ghelegentheyt te doceren, mitsgadei-s
de contrarie van die te wederleggen, ghelyck sy oock tot dien eynde aireede (boven de ap-
probatie daer van voor desen tyd tot verscheyden reysen gedaen) de selve foi-mulieren in een
boock hebbon doen binden, ende met suicke schriftelicke beloften als boven gheroert, tot
onderhondinglie van de suveiheyt der Leere, ende eonstennnicheyt met de Kercke van dese
Provinciën, hebben onderteeckent. Met voorder intentie van alle degene die haer voortaen
inde professie voorseyt ofte Theologische Faculteyt souden byghevoegt worden, de selve for-

mulieren, te laten onderteekenen. Twelck boeck ende onderteeckeninghe inde Archives van
haere Faculteyt sal worden bewaei-t, om een yder, die sulcx soude wettehc versoecken, d aer
van contentement te doen. Doch wat aengaet de voorder subjectie aende particuliere Syno-
den van Suyt ofte Noorthollant van haere persene en de Professie; Antwoorden, dat sy daer
van niet en connen teghenwoordiglyck disponeren, ghemerckt de Mog. Heeren Staten van
Holhuit, contrarie acte daer van te vooren hebben ghegeven, aende Heeren Curateuren deser
Academie ende den heeron Burgemeesters deser Stede, die de selve aen den Professoren van
de Theologische faculteyt is ter handt ghestelt, om hun selven naer den inhout van dien te
reguleren, tot dat op de correspondentie van deselvc Theologische faculteyt jnet de respective
Synoden, onder goetvinden der voorsz. Mog. Heeren Staten, nadei' zij gelet; achtervolghens
de ordre van de acte ende de iiraeeminentiön ende coustmnon van alle andere Academiën,
so wel onder Prinsen ende Republykckcn staende, als onder de Kercken van Vrancrvck,
jae ooc selfs de Kerckenordeninge deser Provincie, wamieer de Synoden inde steden, daer
de Academiën sijn, werde gehouden.

2. Antwoord van professoren aan de Synode.

Synodo Zuidt-hoUandiae, nomidc facuUaüs T/ieologicae, Antonius Walaeus.

Exliteris vectris ad nos postridie Kal. Decemb. anni 1022 datis, ut & ex ipso sermonc
yestro, nobiscu circa 8 Maii umii 1()23 hic Lugduni ïi vobis presentibus habito, intelleximus,
in postrema Synodo Gorcomiensi & Amsterdamensi fuisse decretura, ut Thoologica facultas
nostra fraterne rogaretui' ac monci-etur, ut modum aliquem ac formam correspondentiae
(quam vucant) intor Synodos vestras t*t dictam facultatcm Theol. hujus Academiae scripto
conciperet: (pie forma deinde ab ipsis Synodis vostris examinari, & si sic videretur. cum
concensu Nobiliss. D. D. Ordinnm hujus Provinciao approbari ac rata haberi possit; idque
decretum a vobis osse conditum ex occasione rescripti oorundem D. D. Ordinum nobis a
D. D. Curatoribus hujus Academiae exhibiti, & Synodo (pioijne vestrae a dictorem i). D. Or-
dinum deputatis praelecti. Hanc admonitionem & fraternam rogationein vestram cum in

timore Domini expendissemus, communi consensu omniunj nostrum, hoc responsum reveren-
tiis vestris mittendum judicavimus.
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Primo gratias iios agero reveroiitiis vcstiis. (|iio(l sciio solliciti sint. ut Ecclesiae securi-
tati at(|ue Academiao nostrae integritati «imul (•onsulatnr. Nos (|uo(l attinot. miiuiiiarn, per
Dei gratiam. cessabimus ca onmibus viribus pi-o modiilo nostro jiroinovere, (|uap ad Eccle-
siarii liiijus Provinciac stabilitatem, & doctriiiae, &- disciplinae ex Dei verlio in eis recente
siiicoritatem servaiuiam poitinere intolligemiis. Speraniiis <|Uoque, omnibus fratribus reliqiiis
Acadoniiae quo(|iio bnjus dignitatom & lilicrtatem, (piae ei ad exempliim abarum Acade-
niiaiiim sempei- coinpetivit. curae quo(|iie fore accordi. ut tanto majoii cum fructu labor
noster inter Tbeologiao studiosos &-. ministerii candidatos occupari etiam deinceps
possit.

Etsi vero non omnos piistina iiostra i|uieto & Academica functione faciie contenti simus
nee quic(iuam juris aniplius in Synodis bujus Pioviciae expetamus aut allectemus, nuam
antecessores nostri anteliac semper sunt usi, (|uema(hnodnni Ecclesias (juo<|ue nulias abas
autlioritatcm in Academiam exjietere spoiamus, nisi ut veritas & pax Ecclesiae in tu'to
collocetur; tarnen quiu Nuhiliss D. I). HolkuuUae ^^ Westpltrisiae Orilinibus visum (uit
de slrirtiore quuda intcr utrasque hiijns t'rovhicii: S>/)indns ^^ Academiam liane reeenter
conjunclione^ rescriptuni miltere, Sc vobis, ivv. D. IVatres. in Synodo vestra con"Te"ratis
idem negotinni (inoipie sinceie promovendum visum fuit, ut Deputati vestri nobis testatie'sunt-
quia rem liane utring; sincere agi confidimus, nos bbonter bac in parte judiciis ve^tris &
D. D. Ordinimi plucitis non obnitomur. Modus anteni quem salvo meiiori judicio obser-
vari posse, si vobis sic visum sit, existimamus, in genere hic est.

1. Ut Synodorum descriptio circa illa tempoia fere instituatur quae Academicis Lect.
qua minimuia praojudicii aücrat, nempo circa ferias Pentecostales aut An^ustales.

'2. l't a facultate nostra saltem duo ex Professoiibus Svnodo intersint.

3. Etsi vero iu Syuodis Natiouabl)us pari jilaiu' cum caetoris sull'ragii jur<' intei-sint
Professores, & eodem jure in jiarticularibus Synodis, quaudu eo loco nbi Acadenu'ae sunt,
conveniunt. etiam admittuntur; nos tiunon de bac ie litoui nullam movobimus. si placeat
Ecclesiarii deputatis ut eo tantu quo aliarum l^rovinciarum dejjutiti intersinf. in rebus
practicis suflragia deliberativa habeaut: sed hoc totem vesti'o committimus arbiti-io. (^ue-
madmodum etiam locu quem sint occiipatiiri

: ita amen ut speremus Academiarum praero-
gativae rationem viri habiturum.

3. Acta Syuodi Hagensis a'. 1624.

Acta Synodi Hagensis anni 1624.

Art. 9.

Gelangende den 9en Art. des voorgaenden Syn: hebben fle Gedepe. deses Syn: behistet, ne-
vens die van Nooithollandt de E. heeren professoren theologie tot Leyden wederom te'ver-
maenen dat haere K. eude W. gelieve de goede intentie des Syn: Xat: te voldoen met de
ondeiteeckeuiuge vaut formulier, twelck in deuselven .Syti. ten ovei-staen van den professoren
deser provintie selve was gestelt, is verstaon uyt bet rapport van de gedepe. vooi-sz dat se
den voorsoyden professoren, de mouinge deses Syn: hadden voorgedrageiT, ende met seeckere
redenen bekleet, maer badden haer E. ende W. tot antwoort gegeven, dat sie iimnediate-
lyck stonden ouder de heeren Curatoren van de acadenne, item dat hun dooi- seeckere mis-
sive van den Ed. Mo. Heeren Staten was geïnterdiceert ende verbooden, soodanige onder-
teeckeninge te doen, met welcke interdictie sy haer selven excuseerden 'meenden oock de
onderteeckeninge onnoodich te syn, soolange sy niet voor leden des Syn: wierden erkent,
gelyck sy oock wisten ollte met de acte des Syn: toonden, dat de meninge des Svn: nieten
was, henlieden soo verre in te laetcn, verklaerden voorts dat sv lieden "de correspondentie
oude comparitie op de Synodale vergaederinge niet en hadden vei-soght. om haer ey^en
sellfs wille als die met haeren staet ende conditie wel tevreden waeren, maer om daf se
meenden, dattet den kercken soude dieiistigh ende profijtelyck wesen, nvt welcke antwoorde
ende diergelycke propoosten de deputati achteden, dat de professoren gèenc swaricbeyt sou-
den maecken in de onderteeckeninge, ingevalle men haer E. ende \V. de vooisevde "corres-
pondentie toeliete, sonder welcke toelatinge sy oock meenden dat d'onderteeckiii'^e niet en
sal vercregen werden, gaven derbalven dese eerw. vergaederinge in bedencken. wa't in desen
alderbest gedaen soude wesen, waerop ommegevraeght ende de saacke overwoogen synde is

voor best ingesien, dat men het sal laeten blyven by de resolutie genomen In den Br'iel
ende haer Ed. ende AV. niet verder inlaeten, ten minsten tot den naesten nat: Synodum.

4. Resolutiëu van Staten van Holland. 21 Aug. 1G20. p. 189. Over de
Synodale kosten.

liesolutiën van Holland. Anno [CdO. pag. 18'.».

Den '21 Augusty Hi'-lO.

Compareerden de Heeien Mr. Rocbus van den Honaerd, Raad in den lloo"-en Raade en
Gijsbreclit Heyndricksz 't Hart, hurgemeesteren van Ter Gouda. Gedeputeerden geweest
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lynde in de Synode van ZuydhoUand Ter-Gouda, doen rapport van de be^oigne aldaar ge-
vallen, daar van de acte nog niet en word in het nette geschreeven, dan hier na sonde
worden overgebiagt, ende na het verhaal vaii het geene op de kerkeiiordre daar gepas-
seert was, presenteerden recjiiest van de Brooderen des Synode, omrne van haare kosten tot

veertien honderd guldens van de Commissaris-sen te mougen zijn betaalt, als bij de classe

niet zijnde waar uit haare kosten te vervallen, ten minsten nog drie reysen, ten aanzien
de saake daar verhandeldt word, meei'endeel waaren gevolge van de Nationale Svnode

;

waarna de Heeren bedankt en vertrokken zynde, verstaan is, dat nog deese reyse alhier en
van de (pag. 190) Synode van Noordholland tot Alkmaar te volgen, de kosten van 's lands
weegen sullen worden betaalt, dog met resolutie sulks te zyn voor de laatste reyse, ende
hier na meerder niet het selve en sal mogen worden gepretendeert.

5. Dito. Pag. 190. Over de approbatie der Synodale acten.

Resolutiën van Holland. An>io 1620. Pag. 190.

Den 21 Angusty 1620.

Als meede voor vast geresolveert word, dat geene acten Svnodale effecte sullen hebben
of iemanden verbinden, als die by de Edele Mogende Heeren Staaten alvoorens sullen zyn
geapprobeert.

6. Dito 26 Mei 1621. „Straifen in den buik."

Resolutiën van Holland. Amio 1621. Pag. 462.

Den 26 Mey/26 Juny 1621.

Is geleesen een lang vertoog van de Gedeputeerden van de Zuydliollandsche en Noordhol'
landsche Synoden, tendeerende om te hebben een eyndelyke gearresteerde kerkeiiordeninge,

en nader ordre op de schooien en huwelyken, en resolutie op de venvieerderinge van de
gagien van de predikanten in de kleyne steeden en ten platten lande

:

Waarop gedelibereert weesende, by de Heeren Edelen en Steden vei-staan is, dat men met
den eersten by de hand sal neemen het neegentiende poinct van het reces, omme een eynde
van de kerken ordeninge te maken, dat men de poincten van de schooien en huwelyken
sal doen examineeren, om te sien van wat consideratie die zyn, en of noodig weesen sal

het advis van de Hoven van Justitie daarop te nemen; en noopende de augmentatie van
gagie (hoewel hetselve seer redelyk en noodig geoordeeld worde) is verstaan dat men vol-

gende voorgaande resolutie daarop niet doen en sonde tot dat de kerken ordeninge sal weesen
ingewilligt en gearresteert.
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DE DUSVER GEWISSELDE PROCESSTUKKEN.

lo. In de Gereformeerde Brieven, opgenomen in de Stemmen voor Waarheid

en Vrede kP. 1878. Dec. p. 6S9, deed een anonymus, zekere T. n., onverhoeds

op het standpunt der Gereformeerden en de Statuten van de door hen beoogde

Hoogeschool, dezen aanval :

Gerefórmoeicle Brieven. Pag. 639.

Voldoet aan dien eiscli van onze consciëntie de «Grondslag der Vereeniging voor II. On-

derwijs,'' die mUcvecröt eene Theologische Faculteit te .\nistei-dani" wil stichten, zooals wij

dien leerden kennen uit de Heraut van 27 Oct. 11 ? Wat dunkt u? «De Vereeniging wordt

geplaatst op den grondslag der Gereformeerde beginselen en met name, voor zooveel het

onderwijs in de Heilige Godgeleerdheid betreft, op de drie formalieren van cenigheid. gelijk

die in den jare IGM) door de Synode Nationaal van Dordrecht voor de Gerefonneenle Ker-

ken dezer landen zijn vastgesteld, in maniere als door gemelde Synode Nation;uil, blijkens

haar eigen handelingen en haar acte, het gezag van deze formulieien is bedoeld."

Daarin »steekt een beginsel" zegt de Heraut. Gewis. Het beginsel namelijk van eene

onderwerping aan eene stationaire leervoorstelling, zooals die met «de Gereformeerde be-

ginselen" moeilijk te vereenigen schijnt. Het aangehaalde Artikel spreekt van »de bedoelin-

gen der Synode van Doi-drecht," edoch daar wij niet naar geheime Synodal« Aden, die ons

onbekend "hadden kunnen blijven, maar alleen naar de openbare handelingen iler Vergade-

ring worden verwezen, zoo moeten wij aannemen, dat ook nu nog in ile nieuwe .\mster-

damsche Faculteit ieder Hoogleeraar zal hebben te verklaren, >'in goede consciëntie voor

God te gevoelen en te gelooven dat alle de Articulen en stukken der Leer' in de Formu-

lieren »iu alles met Gods Woord overeenkomen," en dat hem verboden zal zijn «tegen de

Leere der drie formulieren verschevdene consideratiën ofte gevoelens voor te stellen, opentlyk

noch heymelick.' Van zelf vervalt, dat hij daarop eerst het goedachten van de kerkelijke

overheid zal moeten verkrijgen

!

De Professoren te Leiden in IG'-iO waren mannen, die eenigen eerbied van het nageslacht

verdienen: Johannes Polyander, Andreas Rivet, Antonins Walaeus. Antonius Thysins. Zij

hebben geen vrijheid gevonden en ook niet van Curatoren kunnen veikrijgen om de door

de Synode geëischte verbintenis te onderteekenen, maar hebben zich bepaald tot eene on-

derteekening van de verklaring, dat zij „de leer, in do genoemde schriften vervat, als recht-

zinnig en met de Heilige Schrift overeenstemmende erkenden en baar daarom wilden leeren

en verdedigen." Deze verklaring is sedert dien tijd in de Leidsche Faculteit steeds gevor-

derd van de in haar optredende Hoogleeraren: de verbintenis, door de Synode opgelegd, is

daar niwit aangenomen. De reden was deze: daar de Hoogleeraren geen zitting hadden in

Provinciale Synode, aan welke zij zich moesten onderwerpen, achtten de genoemde achtbai-e

mannen in overeenstemming met Curatoren den band, waaraan zij gelegd weiden, onbetii-

melijk. Doch dit ilaiirgelaten, verznime men niet op te nicrkoii. dat inderdaad bij de

Leidsche Faculteit het door de Synode «blijkens hare acte" bei«ialde werd vervangen door

eene eenvoudige, eerlijke en ruimere verklaring. Daarin steekt ook een beginsel.

Ik treed thans niet dieper in de geschiedenis van het Dordsche onderteekenmgs-formuUer,

maar ik zou wel willen vragen, hoe het met de echt «Gereformeerde beginselen" in over-

eenstemming te brengen zij, dat eene verbintenis van dien aard voor de eeuwen zou kun-

nen gelden. Daarbij wordt mijns erachtens aan het kerkelijk d<igmatiscli onderwnjs een

gezag verleend, gelijk door de Gerefoimcde Kerk alleen lum CJods Woord wordt toegekend.

Want »men mag,'"' niuir een grondaitikel van onze Belijdenis, «geener menscheu schriften,
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hoe heilig zij geweest zijn, gelijken bij de Goddelijke Schrifturen, noch do gewoonte bij de

waarheid (want de waarheid is bovenal), noch de groote menigte, noch de oudbeid, noch de

Conciliën."

3". Een kort resumé van dezen uitval werd door een insgelijks anonymen

inzender in de Haarlemschs Courant van 30 December 1878 geplaatst.

.30. Tegen dit resumé kwam ik op, en, meenende een onkundig dilettant voor

mij te hebben, althans van verre niet vermoedend, dat achter dit gesloten vi-

zier Dr. Van Toorenenbergen school, zond ik aan de Haarlemscle Courant dit

protest

:

Aan de Redactie der Haatienische Courant.

Mijne Heerenl

In een tweede bericht over de pogingen, van orthodoxe zij aangewend om do opleiding

van de leeraren der Ned. Herv. Kerk op beteren voet te brengen, wijst viw correspondent

op het feit, dat in 1621 de toenmalige Leidsche hoogleeraren in de theologie, de hoeren

Polyander, Walaeus, Rivet en Thysius, geweigerd hebben het onderteekeningsformnlier der

Dordtsche Synode met luui naam te bekrachtigen; en zoekt daaruit af te leiden, dat deze

heeren tegen een onderteekening van formulieien, anders dan in substantie, om der

consciëntie wille, protesteerden.

Althans hij verwijst, onder instemming, naar een desbetreffend vertoog van den heer

T. n. in de Stemmen voor Waarheid en Vrede, waarin deze deductie zelfs breed is uit-

gewerkt.
Tegen deze erroneuse voorstelling nu, acht ik mij verplicht, ter handhaving van de

waarheid der historie, de aandacht van uwe lezers kortelijk op deze drie feiten te wijzen:

i. Dat drie van deze heeren, en wel de heeren Polj^ander, Thysius en Walaeus, zelven

op de Synode te Dordrecht tegenwoordig waren ; aan het opstellen der vijf artikels hebben

medegewerkt ; en de drie formulieren zonder beding of voorbehoud hadden onderteekend.

2. Dat deze vier heeren op 25 ,Iuni 1022 in hun cpialiteit van hoogleeraren nogmaals

onderteekend hebben., a. de Belijdenis van Guido de Bres; b. de Fi'ansche Confessie, die

»ie Dordt in 1619 was overzien"; c. den Heidelbergschen Catechismus, en d. de vijf Cano-

nes; onder bijvoeging: »ut hac ratione omnibus in posierum, ubi opus erit, innotescat, nos

doctrinam scriptis illis comprehensam, pro orthodoxa sacrisque litteris consentanea agnoscere:

ac proinde tum publice, tum privatim, docere ac tueri veile" (Cf. Arch. Kerk. Gescli.

IX p. 489).

En ten 3e dat uw correspondent blijkbaar den histortschon zin mist, om te rekenen met

het notoire feit, dat de weigering van onderteekening alleen en uitsluitend geschiedde om-

dat de anti-Calvinistische Curatoren en Staten van Holland niet wilden toestaan, dat hun

hooo'leeraren een acte van subjectie aan de Synode zouden teekenen, en hun dit verboden

hadden. De Staten van Holland namelijk wilden niet gedoogen, dat hun professoren tee-

kenden, tenzij de Synode hun in ruil zittingsrecht ter Synode inwilligde.

Dat dit zoo was, blijkt toch authentiek uit de acte der Hollandsche Synode van 1624,

waarop door doputaten bericht werd : «door professoren is ons geantwoord, dat zij in immi-

diatelick stonden onder de Curatores Academiae; en dat hun door zekere iDÏssive van de

Ed. Mog. Heeren Staten verboden was zidk een onderteekening te doen, zoolang zij niet

als leden der Synodus erkend werden" (Cf. Arch. v. Kerk. G^isch. p. 487).

Hiei-uit blijkt alzoo onwederlegbaar, dat de schrijver van de Gereformeerde Brieven

in de Stenimen voor Waarheid en Vrede niet op de hoogte van de toedracht der zaak

was, en dat uw correspondent, door zich bij die «brieven" aan te sluiten, uw publiek, on-

wetens. geheel bezijden de waarheid heeft ingelicht.

Met de inlassching van deze rectificatie zult gij ten zeerste verplicliten

Uw Dw. Dien.

Dr. A. KUYPER.

Het werd geplaatst in het nummer van 6 Januari 1879.

4". In Be Heraut van 12 Januari dit stukske opnera'jnd, voegde ik er bij :

Hier is nog meer aan toe te voegen.

Namelijk

:

1. dat de tbeologisciie professoren der overige toen bestaande st:iiolen wel terdege, wijl

deze onder geen Staten-verbod stonden, de Synodale formule geteekeud hel)ben

;

9. dat de heeren Polyander, Tliysius, Walaeus en Rivet zich tot onderteekening bereid

hadden verklaard, mits liun zitting in de Hollandsclu! Synode werd verleend. Wat ze

natuurlijk niet hadden kunnen doen, indien ze er consciëntiehezwaar tegen hadden:

3. dat op 25 -Mei 1619 bedoeld onderteekeningsformulier, waarvan T. n. in de Sleninieti
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beweert, dat de heeren Thysius, Walaeus en Polyander het om der consciëntie wil afsloegen,

door en met het eigen toedoen dezer heeren is tot stand gekomen en goedgekeurd ;

4. dat de sjibjectie aan de Synode, die ze weigerden, in het allerminst niet betrof en

niet kon betreffen hun al of niet erkennen van het recht der Synode, om ter laatster in-

stantie in zake van belijdenis te beslissen, wijl deze heeren zelven in de Synode dit hooge
recht tegenover de Remonstranten hadden helpen uitoefenen ; en aldus uitsluitend ziet op
subjectie »van den lasthebber aan zijn lastgever en aansteller."

en 5. dat indien T. n. er op drukt, dat toch het »pcr oninia'" •) in de nu ondertee-

kende formule is weggebleven, dit zóó weinig bewijst dat deze heeren tegen het per omnia
bezwaar hadden dat veeleer deze zelfde heeren in de onderteekeningsformule die ze zelven

voor de Doctoren in de Theologie opstelden ; en die door alle Doctores Theolegiae en dus

door schier alle Hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de Leidsche Hoogesohool ondertee-
kend is ; wel terdege dit per omnia (in allen deele) inlaschten.

Daarin toch heet het: ))Ik betuig plechtiglijk voor God, hiermee te erkennen, dat de

leer die in de Gereformeerde kerken en aan de Leidsche academie «nderwezen wordt,

rechtzinnig en overeenkomstig den Woorde Gods is, en derhalve mij in dier voege bij deze

leer neder te leggen, dat ik wetende wat ik doe en met een goede consciëntie «voor alle

deelen" {in omnibus) die de leer raken, verklaar, mijn zegel te hechten aan de Nederland-

sche Confessie enz. ; en met name aan de Canones, die door de Dordtsche Synode over eenige

in geschil gekomen artikelen uit de Heilige Schrift ontworpen en vastgesteld zijn."

Met een waarlijk verpletterende overmacht van bewijs blijkt dus hier ook weer, door

wat onjuiste voorstelling der Geschiedenis men van zekere zijde, onbewust en door onkunde,
zich zelven en het publiek op het dwaalspoor helpt, zoodra de eere der Gereformeerden in

het spel komt.
Was nu zulk een voorstelling nog ingelaseht in oen polemiek of terloops geschreven

stukje, we zouden het hebben laten loopen.

Maar nu er met opzet een opstel aan wordt gewijd, en deze T. n. al de allures aan-

neemt van een «man van historiën" te zijn, nu diende toch even met de stukken er bij

aangewezen, dat de redacteur van de Stemmen voor Waarheid en Vrede wel zal doen, met
uiterst voorzichtig in de keuze zijner medewerkers te zijn, voorzoover deze zich een enkel

maal wagen op het altijd gladde ijs der wetenschap.

In welke twee stukken gelijk men ziet, bijna de geheele casus-positie juist

zóó was aangegeven als ze nu a posteriori ook bleek te zijn.

5o. Tegen dit protest nu verscheen een tegenbetoog in de Haarlemsc/ie

Courant 14 Januari, waaronder een ieder met verbazing de handteekeniug van

Dr, J. J. van Toorenenbergen las.

Er stond in :

Om den indruk van het door mij beweerde bij de min kundigen onder uwe lezers niet te

doen verloren gaan, moet ik van u eene kleine ruimte in uwe kolommen vergen voor de
volgende opmerkingen naar aanleiding van het geschrevene door Dr. A. Kuyper in uw no.
van den 6den dezer. Wat ZEd. heeft ingebracht tegen mijn beweren omtrent de ondertee-
keningsformule, in de Synode van 1G19 voor de tlieologische professoren vastgesteld, is óf

niet ter zake doende, óf geheel onjuist. Dat de drie genoemde Leidsche professoren Ae Leer-
regels in de Synode en de drie Formulieren later hebben onderteekend, is door mij be-
twist noch betwijfeld. Het is de vraag, of zij medegewerkt hebben aan de vaststelling van
het door hen ter zijde gelegde formulier van onderteekening, waarbij de verhouding van
het academisch onderwijs tot de Symbolische Schriften bepaald werd. Dit zal Dr. K. niet

kunnen bewijzen, omdat het tegendeel zeker is.

Wat voorts hun verzet tegen de onderteekening van dit formulier betreft; het raag niet
worden afgeleid uit een gefingeerd antagonisme tegen de Synode bij de Staten van Holland
en de curatoren der Hoogeschool. Door dat te doen heeft Dr. K. een anachronisme begaan,
hetwelk hem waarschijnlijk reeds zal hebben berouwd. Immers waren de Staten van Hol-
land na het veranderen van de wet in die provincie, hetwelk in 1618 had plaats gehad, niet

meer dezelfden van vroeger, onder het ministerie Oldenbarncvelt. De «nieuwe Staten''

hadden terstond en onvoorwaardelijk in de Synode bewilligd. Alleen de stem van Gouda
bleef den Remonstranten nog gunstig. — Met de curatoren van 's Lands Hoogeschool was
het evenzoo gesteld. Het collegie was na de veroordeeling der Remonstranten «Gerefor-
meerd" geworden in dubbelen zin. De heeren va>i Mathcnes en van der Mijle hadden
plaats gemaakt voor de heei-en van Wassenaar Pauw en van den Honaart. Hoe die «nieuwe

1) In alle stukken.
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curatoren" gezind waren, is aan Vossius en Barlaeus gebleken. Ieder kan het nalezen bij
Wagenaar (X. bl. 388, vg.), die de BesohUicn vcm Holland getrouw heeft gebruikt.
Genoeg : het was gewis niet om de door Dr. K. willekeurig aangenomen leden. dat de
«nieuwe Staten" en Jiunne curatoren de onderteekeuing niet toelieten. Het was (of 'men het
hebben wil, of niet) omdat zij de lioogleeraren niet wegens iedere ovei-schvdene consideratie"
wilden gedaagd zieji voor de Provinciale Synode. Toen ik mijn »Brief" in de Stemmen
voor Waarheid en Vrede schreef, wilde ik niet tieden in de beweegreden voor het verzet,
hetwelk de onderteekeningsformule vond. Men leest daar: .)Dit daargelaten, verauime men
met op te merken, dat bij de Leidsche Faculteit in 1620 het door de Synode «blijkens
hare acte" bepaalde werd vervangen door eene eenvoudige, eerlijke en ruimere verklaring." Ik
voeg er nu nog bij, dat dit geschiedde onder de leiding van warme vooi-standers dier Synode.
Hierom was en blijft het mij te doen, omdat daarin «het beginsel steekt", waarvoor ik
opkom.

Dr. J. J. van TOORENENBERGEN.

6o. Dit tegenbetoog, met verzoek om opneming aan De Heraut toezendend,
schreef deze geleerde er bij :

Een paar regelen, naar aanleiding van het in uw laatste No. door Dr. K. aan zijne
argumenten toegevoegde, mogen mij hierbij nog vergund zijn.

De toon van dit laatste is hooger dan de bewijskracht, en het voornaamste is in het
bo\enstaande reeds beantwoord.

Dat dezelfde Professoren, die de Synodale onderteekeningsformule ter zijde legden, haar
negen jaren later voor de Doctoren in de Theologie ver|)lichtend stelden, is alleszins na-
tuurlijk, daar zij voor de predikanten, die konden gepromoveerd worden, geen aanleiding
mochten te weeg brengen, om zich tegen hunne verbintenis als Dienaren der Kerk op
eene minder stricte als Doctoren te beroepen. Het Doctoraat was ook als een dienst inde
kerk opgenomen. Zie Art. 11. der Kerkorde.

Nog heb ik iets te zeggen bij mijn beweren, dat het formulier van onderteekeuing in
kwestie niet door de Professoren Polyander, Thysius en Walaeus mede was vastgesteld." Ik
bedoel met dit beweren, dat zij geeiie concludeerende stem in de a|)probatie van het
Formuher hebben gehad, terwijl van hunne adviezen in dezen niets bekend is. De Piofes-
foren in de Synode hadden in de Kerkzaken slechts eene adviseerende stem. Dit blijkt
duidelijk b. v. in de behandeling van het voorstel tot eene nieuwe Bijbeloverzetting.
In de 7<le zitting hebben zij na de buitonlandsche Godgeleerden, evenals dezen, hun
gevoelen over de noodzakelijklieid van het te ondernemen werk gezegd, en in de Sste zitting
18 door de afgevaardigden der Nederlandschen Kerken (Pastores et Senioies) geadviseerd eu
gestemd. In de 15G»te zitting {Post-acta) zijn de artikelen van de Kerken-ordening in de
substantie van alle de Gedeputeerden, Predikanten en Ouderlingen, van iedere provincie
xgeapprobeerd." Dat zoo ook geschied, is bij de «approbatie" van het Formulier van onder-
teekeuing meen ik te mogen aannemen. Doch ik herhaal hier nog eens: de hoofdzaak,
waarom het mij te doen is, is dat in 1(520 de ijrofessoren te Leiden het door de Synode van
Dordreclit vastgestelde onderteekenings-formulier hebben ter zijde gelegd en vervangen door
eene «eenvoudige, eerlijke en ruimere verklaring."

Met de bede, dat welhaast dergelijke punten, bepaaldelijk tusschen Dr. K., aan wiens
historischen zin en wetenschap ik gaarne nog altijd hulde doe, en mij weder zouder groote
woorden en zonder bitterheid zullen kunnen besproken worden, noem ik mij

UEd. Üw. Dienaar,
J. ,1. VA.\ TOORENENBERGEN.

Het werd geplaatst in De Ileraui van 19 Januari 1879.

7o. Inmiddels was door inij reeds in de Haarlemsche Courant gedupliceerd
met belofte om later in een afzonderlijk geschrift op dit céne punt Dr. Van
ïoorenenbergen „eens uit den zadel te lichten": ,

WelEdele Heeren!

Uit een j)articulier schrijven van Dr. J. J. van Toorenenbergen, gisteren door mij ont-
vangen, bleek inij tweeërlei: 1. dat een antwoord op mijn vroeger ingezonden stuk van zijne
hand in uw geaclit blad, aan mijn opmerkzaamheid ontsnapt was; en 2. dat ZEd. zich thans
openbaart als den amniiemen steller van de Gereformeerde Brieven.

Vergun mij daiuom. op beleefd verzoek, nog het volgende in uw kolommen te mogen
zeggen.

Dat Dr. Van Toorenenbergen schrijver dezer brieven was, wist ik niet. Eer was mij,
bij ojjzettelijk ondei-zoek, verzekering gegeven van het tegendeel. Had ik dan ook geweten,
wat ik nu weet, ik zou mij wel gewacht hebben van "onkunde" te spreken bij een man,
die in kennis onzer historiën leeds vergrijsd was, eer ik aan deze studiën begon.
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Immers zijn superioriteit ten deze blijkt ook nu weer in zijn meesterlijke dupliek.
Alleen toch een man van zijn talent, kennis en gevatheid was in staat nog met zulk

een apparaat van geleerdheid een aftocht te dekken, waarbij het verlies van dien slag aller-
minst door hem ontveinsd wordt.

Stak er dan ook maar het minste in voor een geleerde, als dezen Rotterdamschen doctor,
om een enkel maal Dbewijs van feilbaarheid"' te leveren, ik zou, na zijn heusch wederwoord
mij van eiken verderen lansstoot onthouden hebben.

Nu echter het quandoquc clorniicat bonus Homerus mij gelooven doet, dat de geves-
tigde naam van dezen gevierden schrijver er uitnemend wel tegen kan, dat een jonger strijd-

genoot hem eens een enkel maal uit het zaal komt lichten, hoop ik elders dit niet onbelangrijk
steekspel met dezen ridder van blazoen voort te zetten.

Voor uw publiek zal het genoeg zijn op te merken, dat Dr. J. J. van Toorenenbergen
mij zelf toegeeft, dat de heeren Walaeus c. s. de onderteekening afsloegen, wijl die hun
door hun superieuren verboden ivas.

En voor dat eene afdoende wapen, hang ik voorshands alle overig wapentuig aan den
wand! Geloof mij, hoogachtend en onder belofte van U in dit geschil niet weer te zullen
mengen.

Uw Dw. Dienaar,
Den Haarf, 45 Januari 1879. Dr. A. KUYPER.

80. Ook dit stuk van dupliek werd in Be Heraut van 19 Januari opge-
nomen, met deze bijvoeging:

Natuurlijk neemt ook onze redactie hiermee elk woord terug, dat, tegen den anoniemen
bestrijder der Gereformeerde eere volkomen op zijne plaats, tegenover een man van weten-
schappen als Dr. Van Toorenenbergen, eenvoudig ongepast zou zijn.

Zoo intusschen terug, dat we ons tegelijk er over beklagen, dat zulk een Doctor van
historiën goed kon vinden, met bedekt blazoen ons aan te vallen.

Niet aan ons dan ook, die ons naar recht van wapeneer verweerden, maar aan hem,
die zich derwijs bloot gaf, sta het voor hem krenkende van deze vergissing ter verantwoording.

Waar Dr. Van Toorenenbergen met name in het krijt treedt, zullen we tot den einde
toe hem eeren met het saluut van onze hulde en onze hoogachting.

Maar sluit hij zijn vizier en maakt hij zich opzettelijk onkenbaar, dan blijve voor zijn

rekening wat er van komt.

En hierbij bleef de zaak voorloopig rusten tot ik ze nu weer heb opgevat

!
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